








	 ข้าราชการไม่ว่าจะอยูใ่นต�าแหน่งใด	ระดบัไหน	มหีน้าทีอ่ย่างไร	ล้วนแต่

มีส่วนส�าคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น	 ทุกคนจึงต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าที่

โดยเต็มก�าลังความสามารถ	ด้วยอุดมคติ	ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ	และ

ระมดัระวงัให้การทุกอย่างในหน้าทีเ่ป็นไปอย่างถกูต้องเทีย่งตรง	ด้วยความ

ระลกึรูต้วัอยูเ่สมอว่า	การปฏบิตัติวัปฏบิตังิานของตน	มผีลเกีย่วเนือ่งถงึสขุ

ทุกข์ของประชาชน	ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ

	 วังไกลกังวล

วันที่	๒๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๗

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗



เลขาธิการ กปร.
สารจาก

(หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)



	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ
(ส�านักงาน	กปร.)	เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน	ในปี	 
๒๕๕๗	 ได้ปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยงาน	 คือ	 การตามเสด็จและรับพระราชทานพระราชด�าริ	 ในการ 
ช่วยเหลอืราษฎร	การตดิตามงานฎีกาทีร่าษฎรได้ขอพระราชทานความช่วยเหลอื	การประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริของหน่วยงาน	 รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ	 ที่ด�าเนินงาน
สนองพระราชด�าริ	ตลอดทั้งจัดการประชุมระดับนโยบายเพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานโครงการ	เช่น	
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 การประชุมคณะกรรมการ
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 นอกจากน้ี	 ด้านงานขยายผล
ยังเป็นภารกิจที่ส�านักงาน	 กปร.	 ให้ความส�าคัญเพื่อให้ผลส�าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ได้ไปสู่ราษฎรอย่างทั่วถึง

	 	 	 ส�านกังาน	กปร.	ได้มกีารลงนามข้อตกลงในการร่วมมอืกันเพือ่ด�าเนินงานและขยายผลโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารกิบัหน่วยงานต่างๆ	รวม	๑๑	หน่วยงาน	รวมทัง้ได้มกีารจัดนิทรรศการเพือ่เผยแพร่
ผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	การส่งเสริมและขยายผลองค์ความรู้แนวพระราชด�าริ
ให้กบัสถาบนัการศกึษาและเยาวชนในกจิกรรมต่างๆ	ตลอดจนการเผยแพร่พระราชกรณยีกิจในสือ่ต่างๆ	อาทิ	 
สื่อโทรทัศน์	 สื่อวิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์	 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู ่เหล่าได้รับทราบและสามารถน้อมน�า 
แนวพระราชด�าริไปปรับประยุกต์ใช้ในการด�ารงชีวิตให้ยั่งยืนต่อไป

	 	 	 สุดท้ายนี้	กระผมขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและบุคลากร
ของส�านกังาน	กปร.	ทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมอื	ร่วมใจในการด�าเนินงานเพือ่สนองพระราชด�ารใิห้ส�าเรจ็ลลุ่วง
อย่างมปีระสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลอย่างแท้จรงิ	ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาตสิบืไป

																									(หม่อมหลวงจิรพันธุ์		ทวีวงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗



สารบัญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 	๓

สารจากเลขาธิการ	กปร.	 	๔

ภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ	 	 ๘

  ยุทธศาสตร์และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๗  	 ๙

  ข้อมูลพื้นฐานส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 	 ๒๔

   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	ส�านักงาน	กปร.		 ๒๖

	 	 	 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		 ๒๗

	 	 	 คณะผู้บริหาร	ส�านักงาน	กปร.			 ๒๘

	 	 	 อัตราก�าลัง	ส�านักงาน	กปร.		 ๓๔

	 	 	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 ๓๔

	 	 	 -	งบปกติ		 	 ๓๔

	 	 	 -	งบกลาง				 	 ๓๘

	 	 	 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	ส�านักงาน	กปร.	 ๔๓

   การด�าเนินการตามนโยบายก�ากับองค์การที่ดีประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	๒๕๕๗										๔๖

	 	 	 การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต																														๔๗

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)



ผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 	๔๘

   การตามเสด็จและพระราชด�าริ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	 	๕๐

    การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 	 	๗๒

    งานฎีกา	 		๗๔	

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�าคัญ	 	๗๖

	 	 	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ			 ๗๘

	 	 	 โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		 ๑๐๒

	 	 	 โครงการพัฒนาพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		 										๑๐๓

	 	 	 โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านหินลาด

	 	 	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 											๑๐๕

	 	 	 โครงการฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 	 	 ๑๐๖

	 	 	 โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรบ้านนาเหรียงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ๑๐๖

	 	 	 โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 	 ๑๐๗

	 	 	 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 	 ๑๐๘

  การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 	 	๑๑๐

  การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริขององคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ	 ๑๑๘

  การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 	๑๒๙

  การด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ	์ 	๑๓๒

  การด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ	์ 	๑๓๖

  การด�าเนินงานด้านสารสนเทศ   	 	๑๔๐

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗



ภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)



ยุทธศาสตร์และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	ส�านักงาน	กปร.	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

	 	 ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแผ่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ

	 	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗



ยุทธศาสตร์และผลการด�าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๗

ส�านักงาน	กปร.	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์	ฉบับที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๐)	ในการด�าเนินงานสนอง
พระราชด�าริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ประกอบด้วย	๓	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

  	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
   ยุทธศาสตร์ที่	๒	 ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแผ่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ
   ยุทธศาสตร์ที่	๓	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

๑.	 เพิม่ประสทิธภิาพ	
การบริหารจัดการ
โครงการอนัเนือ่งมา
จากพระราชด�าริ

กลยุทธ์

•	 จ�านวนโครงการทีไ่ด้รบั
การปรับปรุงซ่อมแซม

ตัวชี้วัด

•	 จ�านวนโครงการฯ	ทีไ่ด้รบั
การต่อยอด

•	 จ�านวนครั้งที่จัด
	 -	การอบรม
	 -	ส่งเสริมอาชีพ
	 -	ให้ความรู้

•	 โครงการปรบัปรงุ/
ซ ่อมแซม/ฟ ื ้นฟู
โครงการฯ	 ท่ีมีอยู่
เดิมให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้มาก
ขึ้น

แผนงาน/
โครงการ

•	 ก า รต ่ อ ยอด
โครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ	
(โครงการหลกั)	 ให้
เกดิประโยชน์

•	 ส่งเสริมอาชีพ
ให้ความรู ้/อบรม
เพื่อให ้โครงการ
อัน เ น่ืองมาจาก
พระราชด�าริเกิด
ประโยชน ์อย ่าง
ครบวงจร

•	 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ 
พฒันาแหล่งน�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ
ในลกัษณะพืน้ทีเ่ชงิบรูณาการ		จ.อตุรดติถ์		
จ.พษิณุโลก	จ.เชียงใหม่	จ.นราธิวาส	จ.ชุมพร	
จ.นครพนม	 	 จ.อุดรธานี	 จ.นครราชสีมา	
จ.ปัตตาน	ี 	 จ.สงขลา	จ.ตรงั	 จ.ปราจนีบรุ	ี																		
จ.ลพบรุ	ี	และ	จ.สรุาษฏร์ธานี

ผลการด�าเนินงาน

•	 โครงการแนวทางการพัฒนาแหล่งน�้า
ขนาดเล็กในพื้นที่ชลประทาน	จ.สระแก้ว
•	 การจดัมหกรรมเครอืข่ายคนรกัษ์แฝก
แห ่งประเทศไทย	ครั้ งที่ 	๒	จ.ชลบุร	ี
ร่วมกบั	บรษิทั	ปตท.	จ�ากดั	(มหาชน)	และ
มหาวิทยาลัยบูรพา

•	 โครงการฝ ึกอบรมเกษตรกรของ
ศูนย ์ ศึ กษาการพัฒนา เขาหินซ ้ อน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิจ.ฉะเชิงเทรา
•	 โ ค ร ง ก า รศู น ย ์ เ รี ย น รู ้ ก า ร เ พิ่ ม
ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตรภายใต้
หวัข้อ	แนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

•	 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผลลัพธ ์ผลสัมฤทธิ์ ของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

•	 เพิม่ประสทิธภิาพ
การตดิตามประเมิน
ผลโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ

•	 ประเมินผลลัพธ์โครงการ	 จ�านวน	 ๔	
โครงการ	ได้แก่
๑.	 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า
บริ เวณเหนือสระเก็บน�้าคลองทราย	
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.สระแก้ว

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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•	 จั ด เ วที แ ลก เปลี่ ย น
เรี ยนรู ้ ผลงานวิจัยของ
ศูนย ์ฯ	 กับภาคีนัก วิ จัย
ภายนอก

•	 ส ่ ง เสริมงาน
วชิาการศนูย์ศกึษา
การพฒันาอนัเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ

•	 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการศูนย์
ศกึษาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ ภายใต้
การจัดงาน	 “Thailand	 Agricultural	
Expo	 2014”	 หรืองานเกษตรเมืองทอง	
เมื่อวันที่	 ๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๗	ณ	ศูนย์
แสดงสินค ้าและการประชุมอิมแพ็ค	
เมืองทองธานี

๒.	 ส ่ ง เ ส ริ ม ง าน
วิชาการศูนย์ศึกษา
การพฒันาอันเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ

กลยุทธ์

•	 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผลลัพธ ์ผลสัมฤทธิ์ ของ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

•	 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ
การติดตามประเมินผล
โครงการ

•	 โครงการตดิตามผลโดย
ระบบ	E-monitoring

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

๒.	โครงการสถานีสูบน�้าด ้วยไฟฟ้า
บ้านดอนปอ	จ.หนองบัวล�าภู
๓.	โครงการฝายห้วยเยน็	จ.เชียงราย
๔.	โครงการฝายทบัสมงิคลา	จ.สรุาษฎร์ธานี

•	 การตดิตามผลโครงการเขือ่นแควน้อย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.พิษณุโลก
•	 การประเมินของโครงการพัฒนาพื้นที่
รอบวัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	จ.ชลบุรี	
•	 การติดตามผลโครงการอ่างเก็บน�้า
ห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
จ.สกลนคร
•	 การติดตามโครงการฝายทดน�้ า
บ้านวังปลาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
จ.ชุมพร

•	 การเข้าอบรมหลักสูตร	 การเขียน
และประเมินผลโครงการ	 :	 การแปลง
แผนยุทธศาสตร ์องค ์กรสู ่การปฏิบัติ	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(๑	คน)
•	 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 “โครงการ
คู ่มือมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินผล
โครงการ”	จดัท�าโดย	ส�านกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

•	 ติดตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ	 จากส�านักงาน	 กปร.	 ใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗

ผลการด�าเนินงาน

•	 งานวิจัยที่ประสบผล
ส�าเร็จและกลั่นกรองมา
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม

•	 ส ่ ง เสริมงาน
ฝึกอบรมของศูนย์
ศึกษาการพัฒนา
อัน เ น่ืองมาจาก
พระราชด�าริ

•	 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 ณ	
ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาห ้วยฮ ่องไคร ้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.เชียงใหม่

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗

11



กลยุทธ์

•	 มีการติดตามฎีกา

•	 มีผลงานวิจัยที่สามารถ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ตัวชี้วัด

•	 ก า ร ติ ด ต า ม
โครงการ	(ฎีกา)	ที่
ยงัไม่ได้ด�าเนนิการ

•	 ส ่งเสริมศูนย ์
ศึกษาการพัฒนา
อัน เ น่ืองมาจาก
พระราชด�าริ ให ้
เป ็นแหล่งศึกษา
วิจัย

แผนงาน/
โครงการ

•	 จัดท�าระบบ	 E–petition	 เพือ่ตดิตาม
ฎกีา	๑	ระบบ
•	 ประชุมคณะท�างานประสานและ
ตดิตามการด�าเนินงานฎกีาขอพระราชทาน
พระมหากรณุาธคิณุ	๑	 ครัง้	 และประชมุ
ตดิตามงาน	๑	ครัง้

•	 การจดังานชมศนูย์ศกึษาพฒันาความรู้
ดูนิทรรศการ”	ณ	 ศูนย์ศึกษาฯพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.นราธิวาส
•	 การจดันทิรรศการ	๒๐	ปี	ใต้ร่มพระบารมี	
ณ	ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาห ้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.เพชรบุรี
•	 การจดังาน	ท่องเทีย่วเชิงเกษตรเขาชะงุม้	
ความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี	 ณ	
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
จ.ราชบุรี
•	 การจัดนิทรรศการน�้าพระทัยหลั่งริน
ลุม่น�า้ปากพนงัร่มเยน็	จ.นครศรธีรรมราช

ผลการด�าเนินงาน

๓.	พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาน
ฎกีาและเรือ่งร้องทกุข์

•	 จัดสัมมนาศึกษาดูงาน	
(ทกุหน่วย)	*ท้องถิน่*

•	 กระชับความ
สมัพนัธ์ของเครอืข่าย

•	 โครงการ เพิ่ มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน�้า
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน	กปร.	 และเจ้าหน้าท่ี
กรมชลประทาน	รวม		๕		ครัง้	(ณ	จ.สงขลา	
จ.เชียงใหม่	 จ.ขอนแก่น	 จ.เพชรบุรี	
จ.ชลบุรี)

๔.	 การขยายเครอืข่าย
และพัฒนาการมี
ส่วนร่วม

•	 จ�านวน	(กจิกรรม)	ของ
เครือข่าย

•	 ขยายเครอืข่าย
สู ่ ภ า ค เ อ กชน /
ประชาชนและ
ต่างประเทศ

•	 โครงการจัดท�า	MOU	กับกรมป่าไม	้
กรมการปกครอง	 กอ.รมน.	 ด�าเนิน
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนว
พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี
•	 โครงการศึกษาดูงานของเอกอัคร- 
ราชทูตไทยและผู ้แทนทางการเมือง	
สื่ อมวลชนจากประเทศเยอรมนี 	ณ	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ	จ.สกลนคร
•	 โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ส�าหรับกลุ่ม
ประเทศลาตินอเมริกา	จ�านวน	๑๔	คน	

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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•	 จ�านวนองค์ความรู้ใหม่
ที่เพิ่มขึ้น

•	 การพัฒนาระบบฐาน
ข ้อมูลองค ์ความรู ้ ให ้มี
ประสิทธิภาพ
•	 การน�าไปใช้
•	 ความพงึพอใจของผูใ้ช้

•	 โ ค ร ง ก า ร
รวบรวมข ้ อ มู ล
การศกึษาวจิยัจาก
โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ

•	 โครงการพฒันา
ระบบฐานข้อมูล
องค์ความรูโ้ครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร	ิ(ภาพรวม)

• 	 การจัดท� าหนั งสือ 	๔๐	ตั วอย ่ าง
ความส�า เร็จ : 	เกษตรกรในโครงการ
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� าริ
	 -	จัดท�าการถอดบทเรียนกลุ่มผู้ใช้น�้า	
	 -	การจัดท�าคู ่มือการขยายผลองค ์
ความรู ้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริเกี่ยวกับบัญชีหลัก
งานวิชาการของศูนย์ศึกษาฯ	 ท้ัง	 ๖	 แห่ง 

•	 จัดท�าข้อมูลองค์ความรู ้ในเว็บไซต์
www.rdpb.go.th		เพือ่เผยแพร่ประกอบด้วย
	 	 ๑.	 ประมวลพระราชด�าริเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานโครงการพระราชด�าริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและพระบรมวงศ์
			๒.	ประมวลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริตั้งแต่ปี	 ๒๔๙๕	 –	 ๒๕๕๗	
จ�านวน	๔,๔๔๗	โครงการ
		๓.	ประมวลแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนา
ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

๑.	การสร้างองค์
ความรู ้ เพื่อขยาย
ผล

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

กลยุทธ์

•	 จ�านวนผลิตภัณฑ์

•	 จ�านวนกิจกรรมของ
กลุ่มที่จัดตั้ง

ตัวชี้วัด

•	 สร้างผลิตภัณฑ์
เสริมรายได้

•	 ส ่ ง เสริ มการ
มี ส ่ วนร ่ วมของ
ประชาชนในทุก
โครงการ	 ( เชิ ง
คณุภาพ)

แผนงาน/
โครงการ

•	 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การแปรรปูผลติภณัฑ์ทางการเกษตร	ให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
•	 โครงการความร ่วมมือกับมูลนิธิ
ชัยพัฒนาในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	ติดตราภัทรพัฒน์	เพ่ือ
ส่งเสริมการจ�าหน่าย

•	 	 โครงการต่อยอดโครงการพัฒนา
แหล่งน�้าแบบบูรณาการพื้นที่เป้าหมาย
การฝึกอบรม	 จ�านวน	 ๒๐	 จังหวัด	 ณ	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	 และศูนย์สาธิตท่ีเกี่ยวข้อง	
จ�านวน	๖	ครัง้	(เดอืน	ส.ค.	–	พ.ย.	๒๕๕๗)	
ประมาณ	๖๐๐	คน

ผลการด�าเนินงาน

๒. ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแผ่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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•	 จัดท�าเอกสารคู่มือทุก
สิ้นปีงบประมาณ

•	 จ�านวนกจิกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้
(บทความ	สัมมนา	เว็บไซต์	
เอกสารฯ	)

•	 โครงการรวบรวม
และจดัท�าเอกสาร

•	 พฒันาช่องทาง
การเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารองค์ความรู้
เพื่อการขยายผล

•	 คัดเลือกผลส�าเร็จจากการศึกษาวิจัย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร	ิไปจัดท�าคูมื่อฝึกอบรมเผยแพร่
ความรู้	“บัญชีหลัก	๙๓	เมนู”

•	 จัดท�าข ้อมูลองค ์ความรู ้ตามแนว
พระราชด�าริ	 ตลอดจนข้อมูลโครงการที่
น่าสนใจใน	Facebook	แฟนเพจส�านกังาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
จ�านวน	๕๖	เรือ่ง

		๔.	จัดท�าระบบฐานข้อมูลโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริและปรับปรุงข้อมูล
ให้ทนัสมยัเป็นปัจจบุนั

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 เผยแพร่ผลการปฏบิตังิานและกจิกรรม
ต่างๆ	ของส�านกังาน	กปร.	ผ่าน	Facebook	
แฟนเพจส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ	จ�านวน	๓๐๕	ครั้ง
•	 การ เผยแพร ่ข ้ อมูลผ ่ าน เว็บ ไซต ์	
www.rdpb.go.th
•	 เผยแพร่ข้อมูลผ่านโปสเตอร์/สิ่งพิมพ	์
จ�านวน	๑๙๕	ชิ้น
•	 โครงการเผยแพร่โครงการพระราชด�าริ	
ผ่านสื่อ	TV	/รายการบ่ายนี้มีค�าตอบ
•	 โครงการเสวนาวิชาการ	“โครงการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติร่วมกับกองทัพ
ไทย”	๑๔	–	๑๖	ก.ค.	๕๗
•	 การบรรยายให้ความรูต้ามแนวพระราชด�าริ
ในรูปแบบการบรรยาย	 ให้แก่	 หน่วยงาน
ต่างๆ	เช่น	กรมตรวจบญัชสีหกรณ์	จ.สโุขทยั		
จ.พิษณุโลก	 จ.ก�าแพงเพชร	 สถาบัน
จิตวิทยาความม่ันคง	 คณะกรรมการ
หมูบ้่าน	(ก.ม.)	สตร	ี	กรมการพฒันาชมุชน		
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ส�านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี		กรมศาสนา	
กรมสารบรรณทหารเรือ	กรมปศุสัตว์		
กรมการปกครอง		กระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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•	 จ�านวนศูนย์เรียนรู ้ที่
เพิ่มขึ้น	 (ศูนย์เรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกจิพอเพยีงและ
ศูนย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าร)ิ

•	 โครงการฝ ึก
อบรมอาชีพใน
ภาคเกษตร

•	 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ
กบัการพฒันาแบบพอเพยีง	ณ	ศนูย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ	๒	รุ่น
•	 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้
ผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ	 (ภายใต้โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงของส�านักงานปลัด
ส�านกันายกรฐัมนตร	ีโดยฝึกอบรม	๗๗	จงัหวดั	
๗,๐๔๖	คน)

๒.	 ก า รขยายผล
โครงการ	 (เกษตรกร
ประชาชนทัว่ไป)

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 จ� า น ว น โ ค ร ง ก า ร
ค ว าม ร ่ ว มมื อ ระหว ่าง
ประเทศ

•	 จ�านวนเยาวชนเครอืข่าย
ที่เพิ่มขึ้น

•	 โ ค ร ง ก า ร
ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ
ระหว่างประเทศ

•	 โครงการฝ ึก
อบรม เ ย า วชน
การพัฒนาตาม
แนวพระราชด�าริ

•	 โครงการศูนย์ศึกษาและบริการด้าน
การเกษตรห้วยซอนห้วยซั้ว	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	(หลัก	๒๒)
•	 โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน
วัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้าหลัก	 ๖๗	
สปป.ลาว
•	 การศึกษาดูงานของคณะทูตานุทูต
เยี่ ยมชมโครงการศูนย ์ศึกษาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

•	 จัดท�าโครงการค ่ายเยาวชนรู ้งาน
สืบสานพระราชด�าริ	จ�านวน	๖	ครั้ง	
•	 โครงการพี่น�าน้องรักษ์น�้าตามแนว
พระราชด�าริ	 	 โดยความร่วมมือกับมูลนิธิ
อุทกพัฒน์	 ส�านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน		กรมชลประทาน		
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม		สถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรน�้า		การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

•	 จ�านวนหน่วยงานภาครฐั	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
ชุมชน	เอกชน	ที่น�าแนวคิด
โครงการไปขยายผล

•		โ ค ร ง ก า ร
ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ
ในการขยายผล
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน,	ชุมชน
เอกชน	(CSR)

•	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับ
เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสรมิการเกษตรขับเคล่ือน
ขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ(ระดบั
เกษตรต�าบลทัว่ประเทศ	จ�านวน	๗๒๘	คน	
รับการฝ ึกอบรมในพื้นที่ศูนย ์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
และศูนย์สาขา)	
•	 การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของชาติ	(ร่วมมือกับส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี)

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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•	 การท�า	MOU	 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพใน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ
•	 โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาการแก้ไข
ปัญหาดินถล่มบนพื้นท่ีสูงชันตามแนว
พระราชด�าริร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา
•	 การบรรยายในหัวข ้อ 	คุณธรรม
ตามรอยพระยุคลบาท	ให้กับบุคลากร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
•	 โครงการความร ่วมมือกับมูลนิธิ
ปิดทองหลังพระสืบสานพระราชด�าริ

•	 โครงการขยายผลส�าเรจ็ของศนูย์ศกึษา
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ	 ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่		จ.ระยอง	และเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริการเกษตร

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 จ�านวนศนูย์เรยีนรูท้ีไ่ด้รบั
การติดตามผล

•	 โครงการติดตาม 
การขยายผล

•	 ติดตามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
จ�านวน	๑๐	ศูนย์	

•	 จ�านวนโครงการ
•	 จ�านวนเยาวชนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

•	 โครงการขยายผล
ตามแนวพระราชด�าริ
สู่เยาวชน

•	 โครงการบรรยายให ้กับนักศึกษา	
มหาวิทยาลัยนอร์ท	กรุงเทพ	ในหัวข้อ	
“การด� า เนิน ชีวิ ตตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอ เพี ย งของศูนย ์ ศึ กษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”	
•	 โครงการการบรรยายให้กับส�านัก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
จงัหวดักระบี	่ในหวัข้อ	“ตามรอยพ่อหลวง	
ตามรอยพระยุคลบาทจากโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร”ิ	ในกจิกรรม
ถนนเด็กเดิน	ณ	จ.กระบี่
•	 โครงการขยายผลศูนย ์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 แก่
เด็กและเยาวชนในพื้นที่	 จ.ฉะเชิงเทรา	
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๓.	 การประชาสัมพนัธ์
เชิงรุก

•	 มีจ�านวนโครงการ
•	 จ�านวนจงัหวดัทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

•	 โครงการขยายผล
สู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

•	 การจัดหลกัสตูรฝึกอบรมวิทยากรและ
การน�าเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผล
การพัฒนาแนวพระราชด�าริและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับเทศบาล	
(พพร.ท.)	รุ่นที่	๑

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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• 	 จ�านวนเรือ่งในการตดิตาม	
(๓	เรื่อง/ปี)

•	 โครงการตดิตาม
ก า รขย ายผลสู ่
องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

•	 จัดอบรมให้แก่นายกเทศมนตรีและ
พนักงานเทศบาลระดับบริหาร	 รวม	 ๓	
หลักสูตร	จ�านวน	๗๓	คน	(ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗)

•	 จ�านวนโครงการ
•	 จ�านวนครั้งในการจัด
โครงการเฉลิมพระเกียรติ

•	 โครงการเฉลิม
พระเกียรติ

•	 นทิรรศการมหกรรมทวีรีกัษ์โลก	๓๖๐	องศา	
๒๐๑๔	Save	the	world	expo	ณ		
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	 ร่วมกับสถานี
วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	๓
•	 นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	 ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์
และศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็
เมืองทองธานี	ณ	อิมแพ็คเมืองทองธานี
•	 นทิรรศการตามรอยพ่อวถิพีอเพยีง	ร่วมกบั
ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค	กทม.
•	 นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต	ิ “มหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๗	 พรรษา	
ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา”	ณ	ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	จ.ฉะเชิงเทรา
•	 โครงการเ ทิดพระเกียรติ 	สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี
•	 การเตรยีมการโครงการพฒันาคณุภาพ
ชีวติและป่าชุมชนของศนูย์ศกึษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด�าริ
•	 การเตรยีมการโครงการด้านการอนุรักษ์	
และฟ้ืนฟปู่าชมุชน	และการปลกูพฤกษศาสตร์
ไม ้ม ่วงมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้
ผลส�า เร็จของศูนย ์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (โครงการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย
กับส�านักงาน	กปร.)	ด�าเนินงานตั้งแต่	
ส.ค.	 ๒๕๕๖	 ถึง	 เม.ย.	 ๒๕๕๗	 รวม	 ๗๗	
จังหวัด	๗,๗๐๐	คน

•	 จ�านวนครัง้ทีจ่ดัโครงการ •	 โครงการขยายผล
สูภ่าคสือ่มวลชน

•	 โครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชด�าริ
(พเิศษ)	เพือ่เผยแพร่แนวพระราชด�ารแิละ
ผลส�าเร็จของโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ	 ให ้กับประชาชนไทยใน
สาธารณรั ฐฝรั่ ง เ ศส 	 และสหพันธ ์
สาธารณรัฐเยอรมนี

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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•	 จ�านวนเกษตรกรที่เข้า
รับการฝึกอบรมและน�าไป
ปฏิบัติ

•	 จ� านวนสถาบันการ
ศึกษาที่น�าไปปฏิบัติจริง

๔.	ก า ร รณ ร ง ค ์
เผยแผ่

•	 โ ค ร ง ก า ร
ฝ ึ ก อบรมอาชีพ
สู่ เกษตรกรและ
กลุ ่ มอา ชีพอื่นๆ	
(โครงการความ
ร่วมมอืกบักระทรวง	
มหาดไทย)

•	 โครงการท่ีน�า
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ
จ ริ ง ใ น ส ถ าบั น
ก า ร ศึ ก ษ า

•	 โครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชด�าร	ิ
๖	ครัง้	ณ	ราชอาณาจกัรสวเีดน	ราชอาณาจกัร
เดนมาร์ก		จ.เชียงใหม่	จ.ล�าปาง		สปป.ลาว		
จ.อุดรธานี	 จ.กาญจนบุรี	 	 จ.ศรีสะเกษ		
จ.สุรินทร์

•	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับ
เจ ้าหน ้าที่ 	 กรมส ่ง เสริมการเกษตร	
“การขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ”	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
จ.เพชรบุรี	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จ.สกลนคร		
โครงการพัฒนาลุ่มน�้าปากพนังอันเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ		จ.นครศรีธรรมราช

•	 โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา
สืบสานพระราชด�าริ	 มีคณาจารย์เข้าร่วม
โครงการ	๙๖	คน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 จ� านวนเรื่ อ ง ในการ
ติดตาม	(๓	เรื่อง/ปี)

•	 โครงการตดิตาม
งานขยายผลภายหลงั
การฝึกอบรม

•	 การประเมินผลความส�า เร็จของ
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์และความรู้
จากศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ 	ประจ�าป ี งบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๗	จ�านวน	๖	แห่ง
•	 การตดิตามผลการด�าเนนิงานกจิกรรม
ส่งเสริมอาชีพของโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ ่มน�้าห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ	จ.มุกดาหาร

•	 จ�านวนแผนงานที่จัด
สัมมนาฯ
•	 จ�านวนเครอืข่ายทีเ่ข้าร่วม
กับโครงการ

๕.	ก า ร พั ฒ น า
การท� างานแบบ
เครือข่าย

•	 การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท�างานกบัหน่วยงาน
เครือข่าย

•	 โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	(work-
shop)	“เวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ เพื่อ
การพัฒนางานขยายผลศูนย ์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”	
ณ	ส�านักงาน	กปร.
•	 การจัดสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง	ในหัวข้อ	“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงทางออกประเทศไทย”	 ณ	
ส�านักงาน	 กปร.	 มีประชาชน	 ชุมชน	
หน่วยงานเอกชน	ภาครัฐ	สื่อมวลชน	เข้า
ร่วม	๒๒๐	คน

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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•	 จัดการฝ ึกอบรม	 ๓	
หลักสูตรๆ	 ละ	 ๑	 รุ ่นให้
แก่บุคลากรของหน่วยงาน
ต่างๆ	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	
ท้องถิ่นและภาคประชาชน	
ได ้แก ่ห ลักสูตรส� าหรับ
ผู ้ บ ริ ห า ร 	 ห ลั ก สู ต ร
ส�าหรับผู ้ปฏิ บั ติงานท่ีมี
ประสบการณ์และหลกัสตูร
ส�าหรับวิทยากร

๘.	ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนว
พระราชด�าริ

•	 ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล
เพือ่ขับเคลือ่นแนว
พระราชด�าริ

ในปี	๒๕๕๗	อบรม	๕	หลกัสตูร	๖	รุน่	ดงันี้
•	 ผู ้บริหาร	 ผู ้น�าชุมชน	 บุคลากรของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน	 (กกพ.)	จ�านวน	๒	รุ่น	๑๔๗	คน
•	 นั ก บ ริ ห า ร ก า รพัฒนาต ามแนว
พระราชด�าริ	 ส�าหรับผู้บริหารเทศบาล	
(นบร.ท)	๑	รุ่น	๓๖	คน
•	 นั ก บ ริ ห า ร ก า รพัฒนาต ามแนว
พระราชด�าร	ิ(นบร.)	รุน่ที	่๔	จ�านวน	๔๑	คน
•	 พัฒนาเครือข ่ายและองค ์ความรู ้
เพื่ อขับ เคลื่ อนการพัฒนาตามแนว
พระราชด�าริ	รุ ่นที่ 	๔	จ�านวน	๖๓	คน
•	 วิทยากรและการน�าเสนอเพื่อขับ
เคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร	ิ
รุ่นที่	๔	จ�านวน	๕๕	คน

•	 จ�านวนกิจกรรม

•	 จ�านวนระบบ

๖.	ก า ร เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่
ประชาสัมพันธ์

๗.	ก า ร พั ฒ น า
ระบบเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ เพื่ อ
การประชาสัมพันธ์

•	 โครงการเพิ่ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
การประชาสมัพนัธ์

•	 โครงการพฒันา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่
ประชาสัมพันธ์

•	 อบรม	๕	หลกัสตูร	๖	รุน่	ให้แก่บคุลากร	
ผู้น�าชุมชนของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน	 (กกพ.)	 	 ผู้บริหาร
และบคุลากรของเทศบาล			และผูป้ฏบิตังิาน	
สนองพระราชด�าริในทุกภาคส่วน

•	 การเปิดช่องทางการสื่อสารผู้เข้ารับ
การอบรมผ่านแอพพลิเคชันไลน์กลุ ่ม	
ในป ี 	๒๕๕๗	ให ้ผู ้ เข ้ ารับการอบรม
เป ็นสมาชิกวารสารอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

•	 การจัดท�าระบบติดตามความก้าวหน้า
ฎีกา	 เพื่ อประโยชน ์ ในการติดตาม
กระบวนการท�างานขอพระราชทาน
โครงการ	 ซึ่งหน่วยงานอ่ืนๆ	 สามารถหา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 จ� า น วนค รั้ ง ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์

•	 โ ค ร ง ก า ร
ประชาสัมพันธ ์
ด้วยสื่อใหม่	(New	
media)

•	 การจัดท�าแฟนเพจส�านักงานคณะ
กรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ เพือ่เผยแพร่
องค์ความรู ้	 ข้อมูลโครงการ	 ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ	 ของส�านักงาน	 กปร.	
จ�านวน	๓๖๑	เรื่อง/ครั้ง
•	 การเผยแพร ่ข ้อ มูลผ ่านเว็บไซต  ์
www.rdpb.go.th	การท�าสารคด	ี	ข่าวสั้น	
ขึ้นเผยแพร่ใน		youtube

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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•	 จัดการฝ ึกอบรม	 ๓	
หลักสูตรๆ	ละ	๑	รุ่นให้แก่
ผูบ้รหิาร	และบคุลากรของ
เทศบาล	 ได้แก่หลักสูตร
ส�าหรบันกับรหิาร	หลกัสตูร
ส�าหรับผู ้ปฏิบัติงานที่มี
ประสบการณ์และหลักสูตร
ส�าหรับวิทยากร	จ�านวน
ผู ้เข้าอบรม	 ๔๐	 คน/รุ ่น	
หรือมากกว่า

•	 จ�านวนผู ้ เข ้ารับการ
อบรม	 ๔๐	 คน/รุ่น	 หรือ
มากกว่า

•	 การพัฒนาองค์
ความรู ้การพัฒนา	
ตามแนวพระราชด�าริ
และปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงแก่
ผูบ้รหิารและบุคลากร
ของเทศบาล

•	 	ในปี	๒๕๕๗	จ�านวน	๓	หลกัสตูร	๗๓	คน	
•	 	ในปี	๒๕๕๗	จ�านวนผูเ้ข้าร่วมการอบรม
ทั้ง	 ๓	 รุ่น	 ๗๓	 คน	 ต�่ากว่าเป้าหมายที่
ก�าหนดเน่ืองจากเหตุการณ์ทางการเมือง
ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณของ
ท้องถิ่น
•	 	ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ เข ้ารับการอบรมเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด

•	 รวม	๕	หลักสูตร		๖	รุ่น	๓๗๘	คน

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

•	 แผนงานการฝึกอบรม 
ร้อยละ	 ๘๐	 ของบุคลากร 
ท่ีอบรมมีความรู้ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ก�าหนด

•	 แผนงานการฝึกอบรม
ร้อยละ๘๐ของบุคลากรที่
อบรมมีความรู้และพร้อม
ในการเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซียน

•	 จ�านวนแผนงาน
•	 บุคลากรร้อยละ	๘๐	ที่
เข้าร่วมโครงการ	 ความพึง
พอใจในการฝึกอบรมใน
ระดับมากขึ้นไป

•	 จ�านวนแผนงานมีการ
เผยแพร่ความรู ้ด ้านการ
ป้องกันปราบปรามทุจริต	
ในสือ่รปูแบบต่าง 	ๆอย่างน้อย	
๒	สื่อ

๑.	ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะบุคลากร 
สู ่คนดีและคนเก่ง
และมีความสุข

•	 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสมรรถนะ
บคุลากร

•	 โครงการเตรียม
ความพร ้ อมของ
บุคลากรในการเข้า
สูป่ระชาคมอาเซยีน

•	 โครงการพัฒนา
ค ว ามผ า สุ ก ข อ ง
องค์กร

•	 โครงการส่งเสรมิ
จริยธรรมตามรอย
พระยุคลบาท

•	 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ๖๓	
หลักสูตร	๖๒๖	คน	
•	 ร้อยละ	 ๑๐๐	 ของบุคลากรที่อบรมมี
ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด

•	 โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียม	 ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนส�าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่อง	 มาจากพระราชด�าริ	 ณ	
ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ	 จ.สกลนคร	 จ�านวน	
๑๕		คน

•	 	โครงการพฒันาคณุภาพชีวติเจ้าหน้าที่	
ส�านักงาน	กปร.	๔	หลักสูตร	๑๒๐	คน

•	 มีการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
การส่งเสรมิจรยิธรรม	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	
ประกอบด้วย	การส่งเสริมองค์กรที่ดี	
การเสริมสร้างการบริหารราชการที่ด	ี
การสร้างเสริมคนดีและการรวมพลังและ
สร้างเครอืข่าย
•	 อบรมให้ความรู ้ด ้านจริยธรรมแก่
เจ ้าหน ้าที่ ใหม ่ 	วันที่ 	๑๗	กันยายน
พ.ศ.	๒๕๕๗

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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•	 มกีจิกรรมส่งเสรมิการใช้
บริการห้องสมุดอย่างน้อย	
๒	ครั้ง/ปี

๒ . 	ก า ร พั ฒ น า
การจัดการความรู้
และศนูย์รวมความรู้
ด้านแนวพระราชด�าริ

•	 พั ฒ น า ห ้ อ ง
สมุ ดที่ ร วบ ร วม
องค ์ความรู ้แนว
พระราชด�าริ

•	 การประสานขอรับการสนับสนุน
หนังสือ	 เอกสาร	 CD	 ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอนัเนือ่ง	มาจากพระราชด�าร	ิเพือ่
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดเฉพาะ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 ๑๑๑	
หน่วยงานและได้รบัหนังสอืจากหน่วยงาน	
จ�านวนประมาณ	๒,๐๐๐	เล่ม

•	 อบรมให้ความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง
ให้กบัลกูจ้างประจ�าและพนกังานระหว่าง	
วันที่	๒๒	–	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๗

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 มกีารแนะน�าหนงัสอืใหม่	หรอืหนังสือที่
น่าสนใจ	ผ่าน	Facebook	ส�านักงาน	กปร.	
อย่างต่อเนื่อง
•	 ด�าเนินการปรับปรุงห ้องสมุดให ้มี
ความสวยงามและสามารถแสดงหนงัสอืที่
น่าสนใจของส�านักงาน	 กปร.	 ได้เป็น
อย่างดี

•	 มีกิจกรรมการจัดการ
ความรู้	๑	ครั้ง/ปี

•	 โ ค ร ง ก า ร
จัดการความรู้

•	 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา	 เมื่อวันที่ 	 ๒๙	
พ.ค.	๒๕๕๗	เพื่อเรียนรู้แนวพระราชด�าริ
เศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เข้าร่วม	๓๓	คน

•	 มีการใช้ทรัพยากรใน
องค์กรลดลง

๓.	ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด ก า ร อ ง ค ์ ก ร
ที่มีประสิทธิภาพ

•	 ส ่ ง เสริ มการ
ปฏิ บั ติ ง านตาม
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง

•	 การรณรงค์การประหยดัไฟฟ้า/น�า้	ของ
ส�านกังาน	กปร.	ผ่านหน้าจอคอมพวิเตอร์
•	 โครงการเปลีย่นหลอดไฟกบัการไฟฟ้า
นครหลวงในศูนย ์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

•	 มี โครงการส ่ ง เสริ ม 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒	 ครั้ ง /ป ี 	 ( โครงการ
ส�านักงาน	กปร.	พอเพียง)

•	 โครงการฝึกอาชีพของข้าราชการ	กปร.	
๔	ประเภท	คือ	การฝึกอาชีพการปลูกผัก
ไฮโดร-โปรนิคส์	 กาแฟสด	 อาหารญี่ปุ่น	
การสานตะกร้า	เพื่อเป็นอาชีพเสริม

• 	 มี ก า รพัฒน า ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานภายใน

•	 โ ค ร ง ก า ร
พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่ อ
การบริหารจัดการ
องค์กร

•	 จัดท�าระบบ	 E-saraban	 ซึ่งปัจจุบัน
สามารถใช้ได ้ ท้ังภายในองค์กร	 และ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	 จัดท�าระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
เพื่อจัดเก็บ	 ข้อมูลได้ง่าย	 สะดวกต่อการ
ติดตามครุภัณฑ์ของส�านักงาน

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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•	 มีระบบการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

•	 สร้างเครอืข่ายการต่อต้าน
การทุจริตทั้งภายในและ
ภายนอก

•	 มีการเปิดช่องทางรบัเรือ่งร้องเรยีนจาก
ทุกภาคส่วน	เช่น	จดหมาย	โทรศัพท์	และ
ระบบ	website	เป็นต้น

•	 มีการท�า	 MOU	 ระหว่างส�านักงาน	
กปร.และส�านักงานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เพื่อ
ส่งเสริมระบบคณุธรรมความโปร่งใสในการ
ปฏบิตังิาน

•	 มีการปรับปรุงระบบ
บริหารคุณธรรมในองค์กร

•	 มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทจุรติเพือ่รบัผดิชอบงานด้านส่งเสรมิ
จรยิธรรมและการป้องกนัและปราบปราม
ทุจริต

•	 มีการปรับปรุงระบบ
งานเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

•	 รบัการตรวจประเมินผลการปฏบิตังิาน
ด้านภาครฐั	กรมบญัชีกลาง	ซึง่ผลการตรวจ
ประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มี
ข้อสังเกตบัญชีจากส�านักงานมาตรฐาน
ด้านการบัญชี

•	 มีการส�ารวจความพึง
พอใจในกระบวนงานหลัก
และกระบวนงานสนบัสนนุ

•	 โครงการส�ารวจ
ความพงึพอใจ

•	 การส�ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
จากส�านักงาน	 กปร.	 (กระบวนงาน
พิจารณางบประมาณ)
•	 โครงการส�ารวจความพึงพอใจผู ้รับ
บรกิารจากส�านกังาน	กปร.	(กระบวนงาน
ประชาสัมพันธ์)
•	 โครงการส�ารวจความพงึพอใจเกีย่วกบั
สวัสดิการภายในส�านักงาน	กปร.

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 มีโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม
ของส�านักงาน	กปร.

•	 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กรปีละ	๑	ครั้ง

•	 มีระบบบรหิารความเส่ียง๔.	การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต

•	 โครงการส่งเสรมิ
การท�างานเป็นทมี

•	 โครงการประเมนิ
ผลประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กร

•	 แผนงานป้องกนั
และปราบปราม
ทจุรติและประพฤติ
มิชอบ

•	 โครงการสัมมนาประจ�าปี	๒๕๕๗

•	 การจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปี	๒๕๕๗	โดยผลประเมินเบื้องต้น
ได้คะแนน	๔.๘	จากคะแนนเต็ม	๕.๐

•	 มรีะบบตดิตามและรายงานการด�าเนนิ
งานตามแผนสร ้างความโปร ่งใสใน
การปฏบิตัริาชการ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

22



•	 มีแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสรมิจรยิธรรมระยะ	
๔	ปี	แผนปฏบิตังิานประจ�าปี

•	 โครงการส่งเสรมิ
จ ริ ย ธ ร ร ม ต า ม
น โ ย บ า ย ข อ ง
คณะกรรมกา ร
จริยธรรม

•	 จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
จรยิธรรม	ระยะ	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐)	
แล้วเสร็จ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ ผลการด�าเนินงาน

• 	 มี ร ะ บ บ ก า ร รั บ
เ รื่ อ ง ร ้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ
ร ะ บ บ การด�าเนินการ
กับผู ้กระท�าผิดที่รวดเร็ว	
ชัดเจน

•	 การปรับปรุงระบบงานการจัดซื้อและ
การเบิกพัสดุ	 มีการปรับปรุงช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนให้เป็นปัจจุบัน

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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ข้อมูลพื้นฐานส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	ส�านักงาน	กปร.	

	 	 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)



	 		คณะผู้บริหาร	ส�านักงาน	กปร.

	 	 อัตราก�าลัง	ส�านักงาน	กปร.	

	 	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

	 	 -	งบปกติ

	 	 -	งบกลาง

	 	 ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	ส�านักงาน	กปร.

						การด�าเนินงานตามนโยบายก�ากับองค์การที่ดีประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗

						การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)

	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	พ.ศ.	๒๕๒๔	ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่	 ๙	 กันยายน	๒๕๒๔	ก�าหนดให้มีองค์กรระดับชาติ	 ท�าหน้าที่รับผิดชอบต่อการด�าเนินงานของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เรียกว่า	 “คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าร”ิ	(กปร.)	ต่อมาได้มกีารแก้ไขปรบัปรงุระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ	มาเป็นล�าดับ	ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๖	เมื่อวันที่	๒๗	มิถุนายน	๒๕๔๖	โดยได้แก้ไขปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิเพือ่ให้การสนอง
พระราชด�าริเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ดังมีองค์ประกอบดังนี้
	 (๑)	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานกรรมการ
	 (๒)	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 เป็นกรรมการ
	 (๓)	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 เป็นกรรมการ
	 (๔)	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นกรรมการ
	 (๕)	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นกรรมการ
	 (๖)	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เป็นกรรมการ
	 (๗)	 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นกรรมการ
	 (๘)	 ราชเลขาธิการ	 เป็นกรรมการ
	 (๙)	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 เป็นกรรมการ
	 (๑๐)	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
	 	 และสังคมแห่งชาติ	 เป็นกรรมการ	
	 (๑๑)	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 เป็นกรรมการ
	 (๑๒)	 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 เป็นกรรมการ
	 (๑๓)	 ผู้บัญชาการทหารบก	 เป็นกรรมการ
	 (๑๔)	 รองราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการมอบหมาย
	 	 จ�านวนหนึ่งคน	 เป็นกรรมการ
	 (๑๕)	 เลขาธิการ	กปร.	 เป็นกรรมการและเลขานุการ
	 (๑๖)	 รองเลขาธิการ	กปร.	 เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 (๑๗)	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่อง	
	 	 มาจากพระราชด�าริ		ส�านักงาน	กปร.	 เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 (๑๘)	 เจ้าหน้าที่ส�านักราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการ	
	 	 มอบหมายจ�านวนหนึ่งคน	 เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 โดยระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิพ.ศ.	๒๕๓๔	ข้อ	๘	ก�าหนด
ให้มีองคมนตรีหนึ่งคนเป็นที่ปรึกษาของ	กปร.
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	นายอ�าพล		เสนาณรงค์	องคมนตรี
เป็นที่ปรึกษา	กปร.

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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ส�านักงาน กปร.

ที่ปรึกษา ส�านักงาน กปร.

คณะผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ 

นายดนุชา สินธวานนท์ นายลลิต ถนอมสิงห์ นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ 

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ นางสุวรรณา พาศิริ 

เลขาธิการ กปร.

รองเลขาธิการ กปร.

ที่ปรึกษาด้านการประสาน
งานโครงการฯ

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ที่ปรึกษาด้านการประสาน
งานโครงการฯ

รองเลขาธิการ กปร. รองเลขาธิการ กปร.

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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ผู้อ�านวยการส�านัก/กลุ่ม/ศูนย์

นายลลิต ถนอมสิงห์

นายสมบูรณ์ วงค์กาด

นายประสาท พาศิริ

นายปวัตร์ นวมะรัตน

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง

นายอนันต์ ทองประชุม

นายวรกานต์ จุฑานนท์ 

นางสาววัชรี วัฒนไกร

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกสร

ผู้อ�านวยการส�านักกิจกรรม
พิเศษ (รักษาการ)

ผู้อ�านวยการส�านักประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๓

ผู้อ�านวยการส�านักศึกษาและขยายผล
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

ผู้อ�านวยการส�านักประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๑

ผู้อ�านวยการส�านักประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๔

ผู้อ�านวยการส�านัก
ประชาสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการส�านักประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๒

ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เลขาธิการ

ผู้อ�านวยการส�านักติดตาม
ประเมินผล

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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ผู้อ�านวยการส�านัก/กลุ่ม

ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 

นายหทัย วสุนันต์ 

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์ 

นายจิตพล สิทธิประณีต

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิติพัฒน์ 

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร 

นางสุพร ตรีนรินทร์ 

นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร

ผู้อ�านวยการส�านักแผนงานและ
วิเทศสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการส�านักประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๓

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๒/๑

ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๑/๒

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๒/๒

ผู้อ�านวยการศูนย์
สารสนเทศ

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๑/๓

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ส�านักประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

นายวิกรม คัยนันทน์ 

นายตรีวิทย์ วินิชส�าเภาทิพย์

นายภัททะพงศ์ เทียนศรี

นายศุภรัชต์ อินทราวุธ

นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์ 

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๓/๑

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๔/๑

ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๓/๒

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสาน
งานโครงการพื้นที่ ๔/๒

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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ส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

ส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

ส�านักติดตามประเมินผล

นางพิชญดา หัศภาค

นางเสาวลักษณ์ ควรพินิจ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค

นางกมลินี สุขศรีวงศ์ 

นางสาวจ�าเนียร เพียรไม่คลาย

นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน

ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตามผล
โครงการ

ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
และรักษาการผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้อ�านวยการกลุ่ม
วิเทศสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินผล
โครงการ

ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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ส�านักงานเลขาธิการ

ส�านักประชาสัมพันธ์

นางประพิณ แก้วทอง

นางศศิพร ปาณิกบุตร

นายวัชระ หัศภาค

นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง

นางสาวเกษร บุญยกิจสมบัติ

นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์ นางศิริญญา ดิษฐบรรจง
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหาร
การเงินการคลังและพัสดุ

ผู้อ�านวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสาร
องค์การ

ผู้อ�านวยการกลุ่ม

ผู้อ�านวยการกลุ่มนิติการ ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป

ตรวจสอบภายใน

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ปี	๒๕๕๗	มีจ�านวนทั้งสิ้น	๑๙๖	คน

	 	 -	 ข้าราชการ	 จ�านวน		 ๑๒๐	คน	 คดิเป็นร้อยละ	๖๑.๒๒	ของบคุลากรทัง้หมด

	 	 -	 ลูกจ้างประจ�า	 จ�านวน				 ๒๓	คน		 คดิเป็นร้อยละ	๑๑.๗๔	ของบคุลากรทัง้หมด

	 	 -	 พนักงานราชการ		 จ�านวน				 ๕๓	คน	 คดิเป็นร้อยละ	๒๗.๐๔	ของบคุลากรทัง้หมด

พนักงานราชการ
๒๗.๐๔%

ข้าราชการ
๖๑.๒๒%

ลูกจ้างประจ�า
๑๑.๗๔%

อัตราก�าลัง ส�านักงาน กปร.

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.

งบปกติ 

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	
กปร.)	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๕๗	งบปกต	ิจ�านวน	๕๕๗,๓๐๖,๑๐๐.๐๐	
บาท	แยกตามงบประมาณรายจ่าย	ดังนี้

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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ตารางที่ ๑  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนภูมิภาพที่ ๑   แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.	งบบุคลากร
	 ๑.๑	เงินเดือนค่าจ้างประจ�า
		 ๑.๒	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 ๖๖,๓๓๔,๑๐๐.๐๐
๕๔,๔๓๐,๕๐๐.๐๐
๑๑,๙๐๓,๖๐๐.๐๐	

๑๑.๙๐

๔๐,๒๐๗,๖๐๐.๐๐	
๓๓,๒๔๐,๑๐๐.๐๐
๖,๙๖๗,๕๐๐.๐๐

๗.๒๑

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๐.๗๕

๗๖๔,๔๐๐.๐๐

๗๖๔,๔๐๐.๐๐	

๕๕๗,๓๐๖,๑๐๐.๐๐

๐.๑๔

๑๐๐.๐๐

รายการ ร้อยละ
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

๒.	งบด�าเนินงาน
 ๒.๑	ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ
	 ๒.๒	ค่าสาธารณูปโภค

๓.	งบเงินอุดหนุน
	 ๓.๑	เงินอุดหนุนทั่วไป
									๑)	ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
	 	 	 ของมูลนิธิโครงการหลวง

๔.	งบรายจ่ายอื่น
	 ๔.๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	 	 	 ต่างประเทศชั่วคราว

ยอดรวม

๔๕๐.๐๐๐
(๘๐.๗๕%)

๖๖.๓๓๔๑	
(๑๑.๙๐%)

๐.๗๖๔	
(๐.๑๔%)

๔๐.๒๐๗๖	
(๗.๒๑%)

งบบุคลากร		 งบด�าเนินงาน		 งบเงินอุดหนุน		 งบรายจ่ายอื่น

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗

35



ผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๗	เป็นเงนิ
จ�านวน	๕๕๒,๐๗๒,๕๕๓.๔๑	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๐๖	วงเงนิกนัไว้เบกิเหลือ่มปี	จ�านวน	๒,๗๙๒,๙๑๐.๙๐	บาท	
คิดเป็นร้อยละ	๐.๕๐	การส�ารองเงิน	จ�านวน	๑,๖๐๐,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๒๙	คงเหลือ
งบประมาณ	เป็นเงินทั้งสิ้น	๘๔๐,๖๓๕.๖๙	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๑๕

ตารางที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบปกติ

๑.	งบบุคลากร

ประเภทรายจ่าย วงเงินงบประมาณ
กันไว้

เบิกเหลื่อมปี การส�ารองเงิน เบิกจ่าย คงเหลือ

๒.	งบด�าเนินงาน

๓.	งบเงินอุดหนุน

๔.	งบรายจ่ายอื่น

ยอดรวม

๑.๑	เงินเดือนและ			
						ค่าจ้างประจ�า

๒.๑	ค่าตอบแทน	
ใช้สอยและวัสดุ

๓ .๑	 เงินอุดหนุน
ทั่วไป						

			๔.๑	ค่าใช้จ่าย
ในการ เดิ นทาง
ไปราชการต ่ า ง
ประเทศชั่วคราว

๑.๒	ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

๒.๒	ค่าสาธารณปูโภค

1)	ค่าใช้จ ่ายเพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด� า เนินงานของ
มู ลนิ ธิ โครงการ
หลวง

๖๖,๓๓๔,๑๐๐.๐๐

๔๐,๒๐๗,๖๐๐.๐๐

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๖๔,๔๐๐.๐๐		

๕๕๗,๓๐๖,๑๐๐.๐๐

๕๔,๔๓๐,๕๐๐.๐๐

๓๓,๒๔๐,๑๐๐.๐๐

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๖๔,๔๐๐.๐๐

๑๑,๙๐๓,๖๐๐.๐๐	

๖,๙๖๗,๕๐๐.๐๐

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒,๗๙๒,๙๑๐.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒,๗๙๒,๙๑๐.๙๐
๐.๕๐	%

๐.๐๐

๒,๗๙๒,๙๑๐.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๐.๒๙	%

๐.๐๐

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๖๕,๗๕๐,๘๙๕.๕๙

๓๕,๘๓๕,๗๕๔.๙๐

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๘๕,๙๐๒.๙๒	

๕๕๒,๐๗๒,๕๕๓.๔๑
๙๙.๐๖%

๕๔,๒๕๒,๔๒๒.๓๗

๒๙,๘๓๐,๗๗๐.๙๖

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๘๕,๙๐๒.๙๒

๑๑,๔๙๘,๔๗๓.๒๒

๖,๐๐๔,๙๘๓.๙๔

๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๘๓,๒๐๔.๔๑

๑๗๘,๙๓๔.๒๐

๐.๐๐

๗๘,๔๙๗.๐๘

๘๔๐,๖๓๕.๖๙
๐.๑๕%

๑๗๘,๐๗๗.๖๓

๑๑๖,๔๑๘.๑๔

๐.๐๐

๗๘,๔๙๗.๐๘

๔๐๕,๑๒๖.๗๘

๖๒,๕๑๖.๐๖

๐.๐๐

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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หมายเหตุ  

  ๑.		โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากงบด�าเนินงานไปงบรายจ่ายอื่น	จ�านวน			๑๓๗,๖๐๐	บาท
	 ๒.		โอนเปลี่ยนแปลงจากงบด�าเนินงาน	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุไปต้ังจ่ายงบบุคลากร		จ�านวน			
๗๙๔,๓๐๐	บาท
	 เพื่อสมทบเป็นเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	และลูกจ้างประจ�า	ตามหนังสือกรม
บัญชีกลาง	ที่	กค	๐๔๒๐.๓/๑๑๘๕๔	ลงวันที่	๒	พ.ค.	๒๕๕๗

แผนภูมิภาพที่ ๒   แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบปกติ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนภูมิภาพที่ ๓  แสดงการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายเงิน  -  
งบปกติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เบิกจ่าย

ส�ารองเงิน

กันเงิน

คงเหลือ

๕๕๒.๐๗๒๖	
(๙๙.๐๖%)

๐.๘๔๐๖	
(๐.๑๕%)

๑.๖๐๐๐	
(๐.๒๙%)

๒.๗๙๒๙	
(๐.๕๐%)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร									เงินกันไว้เบิก								ส�ารองเงิน									จ่ายจริง								คงเหลือ

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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งบกลาง 

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	
กปร.)	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	๒๕๕๗	งบกลาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริจ�านวน	๘	โครงการ	เป็นเงิน	๑๓๖,๖๐๘,๔๗๔.๐๐	บาท				แยกตามโครงการ	ดังนี้

๑.	โครงการกิจกรรมบริหารส�านักงาน	กปร.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗		 	
(งวดที่	๑)
 ๑.๑	งบด�าเนินงาน
		 ๑.๒	งบลงทุน
	 ๑.๓	งบรายจ่ายอื่น

๒.	โครงการพัฒนาดอยตุง	(พื้นที่ทรงงาน)	อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
(แผนงานบรหิาร	แผนงานอ�านวยการ	แผนงานพฒันาการเกษตรและอาชีพ	และแผนงาน
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง		จังหวัดเชียงราย
	 ๒.๑	งบเงินอุดหนุน

๓.	โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี
	 ๓.๑	งบเงินอุดหนุน

๔.	 โครงการกิจกรรมบริหารงานส�านักงาน	 กปร.	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗ 
เพิ่มเติม	(งวดที่	๒)
 ๔.๑	งบด�าเนินงาน
		 ๔.๒	งบลงทุน
	 ๔.๓	งบรายจ่ายอื่น

๕.	 โครงการปรับปรุงพระต�าหนักดอยตุงและอาคารประกอบในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนา
ดอยตุง		(พื้นที่ทรงงาน)	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ.แม่ฟ้าหลวง	จ.เชียงราย
 ๕.๑	งบเงินอุดหนุน

๖.	 โครงการกิจกรรมบริหารงานส�านักงาน	 กปร.	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	
เพิ่มเติม	(งวดที่	๓)
(งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)
 ๖.๑	งบด�าเนินงาน

๗.	 โครงการกิจกรรมบริหารงานส�านักงาน	 กปร.	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	
เพิ่มเติม	(งวดที่	๔)
(โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา)
	 ๗.๑	งบด�าเนินงาน

๘.	 โครงการกิจกรรมบริหารงานส�านักงาน	 กปร.	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	
เพิ่มเติม	(งวดที่	๕)
(โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด�าริ	ให้แก่	ครู	อาจารย์)
   		๘.๑	งบด�าเนินงาน

๒๗,๕๐๙,๔๖๕.๐๐

๑๕,๓๕๙,๒๐๐.๐๐
๓,๘๖๑,๑๐๐.๐๐
๘,๒๘๙,๑๖๕.๐๐

๒๗,๕๓๔,๑๔๙.๐๐

๒๗,๕๓๔,๑๔๙.๐๐

๑๒,๐๔๒,๔๐๐.๐๐
๑๒,๐๔๒,๔๐๐.๐๐	

๕,๓๘๐,๘๐๐.๐๐

๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐
๑,๕๒๙,๘๐๐.๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

๔๙,๙๗๒,๕๖๐.๐๐

๔๙,๙๗๒,๕๖๐.๐๐	

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๙,๒๑๖,๖๐๐.๐๐

๙,๒๑๖,๖๐๐.๐๐	

๔๕๒,๕๐๐.๐๐

๔๕๒,๕๐๐.๐๐

๑๓๖,๖๐๘,๔๗๔.๐๐

รายการ

ยอดรวม

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

38



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	งบกลาง	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	จ�านวน	๑๒๓,๙๐๒,๔๙๐.๑๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๙๐.๗๐	
กนัไว้เบกิเหลือ่มปีกรณไีม่มหีนีผ้กูพนั	จ�านวน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๐.๑๓	กนัไว้เบกิเหลือ่มปี
กรณีมีหนีผ้กูพนั	จ�านวน	๑๑,๒๔๗,๔๖๐.๐๐	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๘.๒๓	คงเหลอืงบประมาณ	เป็นเงนิทัง้สิน้	
๑,๒๗๘,๕๒๓.๙๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๙๔

๑.	 โครงการกิจกรรม

บริหารส�านักงาน	กปร.	

ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.๒๕๕๗	(งวดท่ี	๑)

	 ๑.๑	งบด�าเนินงาน

		๑.๒	งบลงทุน

	 ๑.๓	งบรายจ่ายอื่น

๒.	 โครงการพัฒนา

ดอยตงุ	 (พืน้ทีท่รงงาน)	

อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก

พระราชด�าร	ิ (แผนงาน	

บ ริ ห า ร 	 แผน ง าน

อ�านวยการ	 แผนงาน

พฒันา	การเกษตร	และ	

อาชีพ	และแผนงาน	

พัฒน า สั ง ค ม แ ล ะ

คุณภาพชี วิ ต )	

อ.แม่ฟ้าหลวง	จ.เชยีงราย

	 ๒.๑	งบเงินอุดหนุน

๓.	โครงการอุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิ ริ น ธ ร 	 อ . ช ะ อ� า	
จ.เพชรบุรี
	 ๓.๑	งบเงินอุดหนุน

๒๗,๕๐๙,๔๖๕.๐๐

๑๕,๓๕๙,๒๐๐.๐๐

๓,๘๖๑,๑๐๐.๐๐

๘,๒๘๙,๑๖๕.๐๐

๒๗,๕๓๔,๑๔๙.๐๐

๒๗,๕๓๔,๑๔๙.๐๐

๑๒,๐๔๒,๔๐๐.๐๐

๑๒,๐๔๒,๔๐๐.๐๐	

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗,๐๐๖,๐๘๐.๐๐

๕,๒๙๗,๖๐๐.๐๐

๑,๗๐๘,๔๘๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙,๒๙๐,๐๐๑.๑๐

๙,๗๐๕,๗๑๔.๐๐

๒,๐๖๙,๒๗๙.๑๐

๗,๕๑๕,๐๐๘.๐๐

๒๗,๕๓๔,๑๔๙.๐๐

๒๗,๕๓๔,๑๔๙.๐๐

๑๒,๐๔๒,๔๐๐.๐๐

๑๒,๐๔๒,๔๐๐.๐๐	

๑,๐๓๓,๓๘๓.๙๐

๑๗๕,๘๘๖.๐๐

๘๓,๓๔๐.๙๐

๗๗๔,๑๕๗.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐	

รายการ
งบประมาณ					
ที่ได้รับจัดสรร

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้

ผูกพัน

กนัไว้เบกิเหลือ่มปี
กรณีมีหนี้
ผูกพัน

เบิกจ่าย คงเหลือ

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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๔.	 โครงการกิจกรรม
บริหารงานส�านักงาน	กปร.	
ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๗	 เพิ่มเติม	
(งวดที่	๒)
	 ๔.๑	งบด�าเนินงาน
		๔.๒	งบลงทุน
	 ๔.๓	งบรายจ่ายอื่น

๕.	 โครงการปรับปรุง
พระต�าหนักดอยตุง
และอาคารประกอบใน
พื้นที่โครงการพัฒนา
ดอยตงุ	(พืน้ทีท่รงงาน)	
อนัเนือ่งมาจากพระราช-
ด�าริ			อ.แม่ฟ้าหลวง	
จ.เชียงราย
	 ๕.๑	งบเงินอุดหนุน

๖.	โครงการกิจกรรม
บริหารงานส�านักงาน	กปร.	
ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๗	 เพิ่มเติม	
(งวดที่	๓)	
(งานเผยแพร่	ประชาสมัพนัธ์
โครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ)
	 ๖.๑	งบด�าเนินงาน

๕,๓๘๐,๘๐๐.๐๐

๒,๒๕๑,๐๐๐.๐๐
๑,๕๒๙,๘๐๐.๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

๔๙,๙๗๒,๕๖๐.๐๐

๔๙,๙๗๒,๕๖๐.๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓,๔๔๑,๓๘๐.๐๐

๓,๔๔๑,๓๘๐.๐๐

๔,๔๖๗,๔๖๕.๐๐

๑,๓๔๒,๔๔๕.๐๐
๑,๕๒๕,๐๒๐.๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๙,๙๗๒,๕๖๐.๐๐

๔๙,๙๗๒,๕๖๐.๐๐	

๙๙๙,๗๘๐.๐๐

๙๙๙,๗๘๐.๐๐

๑๑๓,๓๓๕.๐๐

๑๐๘,๕๕๕.๐๐
๔,๗๘๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๘,๘๔๐.๐๐

๕๘,๘๔๐.๐๐

รายการ
งบประมาณ					
ที่ได้รับจัดสรร

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้

ผูกพัน

กนัไว้เบกิเหลือ่มปี
กรณีมีหนี้
ผูกพัน

เบิกจ่าย คงเหลือ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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๗.	โครงการกิจกรรม
บรหิารงานส�านักงาน	กปร.	
ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๗	เพิ่มเติม	
(งวดที่	๔)	(โครงการ
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระ เจ ้ าอยู ่ หั ว 	 ใน
โ อ ก า ส ท ร ง เ จ ริ ญ
พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า	
๘๗	พรรษา)
	 ๗.๑	งบด�าเนินงาน

๘.	 โครงการกิจกรรม
บรหิารงานส�านักงาน	กปร.	
ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เพิ่มเติม	
(งวดที่	 ๕)	 (โครงการ
เ ค รื อ ข ่ า ว สถ าบั น	
ก า รศึ กษ าสื บ ส าน
พระราชด�าริ 	ให ้แก ่	
ครู	อาจารย์)
 ๘.๑	งบด�าเนินงาน

ยอดรวม

๙,๒๑๖,๖๐๐.๐๐

๙,๒๑๖,๖๐๐.๐๐

๔๕๒,๕๐๐.๐๐

๔๕๒,๕๐๐.๐๐

๑๓๖,๖๐๘,๔๗๔.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๐.๑๓%

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๑,๒๔๗,๔๖๐.๐๐
๘.๒๓%

๙,๑๔๓,๖๓๕.๐๐

๙,๑๔๓,๖๓๕.๐๐

๔๕๒,๕๐๐.๐๐

๔๕๒,๕๐๐.๐๐

๑๒๓,๙๐๒,๔๙๐.๑๐
๙๐.๗๐%

๗๒,๙๖๕.๐๐

๗๒,๙๖๕.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑,๒๗๘,๕๒๓.๙๐
๐.๙๔%

รายการ
งบประมาณ					
ที่ได้รับจัดสรร

กนัไว้เบกิเหลือ่มปี
กรณีไม่มีหนี้

ผูกพัน

กนัไว้เบกิเหลือ่มปี
กรณีมีหนี้
ผูกพัน

เบิกจ่าย คงเหลือ

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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แผนภูมิภาพที่ ๔ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนภูมิภาพที่ ๕ แสดงการเปรียบเทียบวงเงินที่ได้รับและผลการใช้จ่ายเงิน งบกลาง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๒๓.๙๐๒๕	
(๙๐.๗๐%)

๑๑.๒๔๗๕	
(๘.๒๓%)

๐.๑๘๐๐	
(๐.๑๒%)

๑.๒๗๘๕	
(๐.๙๔%)

เงินกันไม่มีหนี้			 			เงินกันมีหนี้			 				เบิกจ่าย		 คงเหลือ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร							เงินกันไม่มีหนี้								เงินกันมีหนี้								จ่ายจริง								คงเหลือ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ส�านักงาน กปร.

(เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๗)

หมายเหตุ	:	มิติด้านคุณภาพปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๗	ส�านักงาน	กปร.	ได้รับการยกเว้น
ไม่มีตัวชี้วัดด้านนี้

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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ร้อยละของผลการด�าเนินการเป็นไปตาม
แผนเฉพาะโครงการทีไ่ด้รบัการอนมุติัโดย	
กปร.	หรือประธาน	กปร.	ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๗

ระดับความส�าเร็จของประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์และความรู้จากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ร้อยละของผลลพัธ์การด�าเนนิงานโครงการ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ส�าหรับโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก	 กปร.	
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗

จ�านวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้
รั บการจั ดตั้ ง เ พ่ื อการขยายผลแนว
พระราชด�ารใินปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗

ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาศกัยภาพ
เครอืข่ายการด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริ
ที่น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละของผลลัพธ์การด�าเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ส�าหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงที่ จัดตั้ งก ่อนป ีงบประมาณ 
พ.ศ.		๒๕๕๗
ระดับความส�าเร็จของการขยายผลแนว
พระราชด�าริในกลุ่มเยาวชน

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู ้
ก�าหนดนโยบาย

ได้รับการยกเว้น

ได้รับการยกเว้น

ร้อยละ
๙๕

เกณฑ์
คะแนน
ระดับ	๕

ตัวชี้วัด

ปี	๒๕๕๕ ปี	๒๕๕๖ ปี	๒๕๕๗

เกณฑ์
คะแนน
ระดับ	๕

เกณฑ์
คะแนน
ระดับ	๕

ผลการ
ด�าเนินงาน

ผลการ
ด�าเนินงาน

ผลการ
ด�าเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.

๒.

๓.

๔.

๗.

๕.

๖.

๘.

๙.

ร้อยละ
๙๕

ด้านประสิทธิผล

มิติภายนอก

ด้านคุณภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
๙๕

ระดับ	๕

ร้อยละ
๙๕

ระดับ	๕

ร้อยละ
๙๕

ระดับ	๕

ระดับ	๕

ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๐

๑๒	ศูนย์

๘๐

ร้อยละ
๙๕

ระดับ	๕

ระดับ	๕

ร้อยละ
๙๕.๕๕

ร้อยละ
๙๓.๔๔

๒๒	ศูนย์

๙๗.๐๓
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ร ้อยละการเบิกจ ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม

ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาปรบัปรงุ
สารสนเทศ

ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิการตาม
มาตรการประหยดัพลงังานของส่วนราชการ

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุง
วัฒนธรรมองค์การ

ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงาน
ลักษณะส�าคัญขององค์การ

ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงาน
ลักษณะส�าคัญขององค์การ

ผลส�ารวจความโปร ่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

หมายเหตุ	:				-		ค่าคะแนนปี	๒๕๕๗	เป็นผลการประเมินตนเองเบื้องต้น

ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ
๙๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

เกณฑ์
คะแนน
ระดับ	๕

ตัวชี้วัด

ค่าคะแนนรวมทั้ง	๒	มิติ	(๔	ด้าน)

ปี	๒๕๕๕

๔.๘๔๘๒

ปี	๒๕๕๖

๔.๗๓๕๔

ปี	๒๕๕๗

๔.๘๙๐๐

เกณฑ์
คะแนน
ระดับ	๕

เกณฑ์
คะแนน
ระดับ	๕

ผลการ
ด�าเนินงาน

ผลการ
ด�าเนินงาน

ผลการ
ด�าเนินงาน

-

-

-

- ๙๐

-

-

-

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๖.

๑๗.

๑๕.

ร้อยละ
๙๙.๒๘

ระดับ
๓.๕

ระดับ	
๒.๕**

ด้านประสิทธิภาพ

ด้านพัฒนาองค์การ

มิติภายใน

-

-

-

- ๑๐๐

-

-

-

ร้อยละ
๙๖

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๔.๕

ระดับ
๔

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

N/A

ร้อยละ
๕

ร้อยละ
๙๘.๕๗

ระดับ	
๔.๙๓๙๔

ร้อยละ
๙๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ระดับ
๕

ร้อยละ
๕

ร้อยละ	
๙๙.๐๖

ระดับ
๔.๘

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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การด�าเนินการตามนโยบายก�ากับองค์การที่ดี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

	 ส�านกังาน	กปร.	 ได้จดัโครงการชมุชนสบืสานพระราชด�าร	ิ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงานตามนโยบายก�ากบั
องค์การทีด่	ี โดยโครงการชมุชนสบืสานพระราชด�ารนิีเ้ป็นโครงการทีจ่ดัต่อเนือ่งเป็นปีทีส่อง	 มกีระบวนการศกึษาดงูาน
เรยีนรู้จากพ้ืนทีจ่ริงภายในศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา	 เพือ่ศกึษา
และเรยีนรูก้ารพฒันาดนิ	 การปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีใ่นชมุชน	 การผลติของใช้ในครวัเรอืน	 และการท�าขนมไทย
เพือ่การประกอบเป็นอาชพีหลกัและอาชพีเสรมิ	อกีทัง้	เป็นการสร้างรากฐานความรูแ้ละการพฒันาให้ประชาชนโดยรอบ
ส�านกังาน	กปร.	ให้สามารถอยูไ่ด้ด้วยตนเอง	เป็นการยกระดับคณุภาพชวีติของชมุชนโดยรอบส�านกังานฯ	ให้ดีขึน้	โดยผ่าน
กระบวนการเรยีนรูท่ี้มคีวามต่อเนือ่งเป็นระบบ	มลีกัษณะเรยีบง่าย	และน�าผลส�าเรจ็ของโครงการฯ	ไปประยกุต์ปฏบิตัไิด้จรงิ	
เพือ่ให้มภีมูคิุม้กนัทีด่แีละเหมาะสมกบัพืน้ทีใ่นชมุชน	รวมทัง้	เป็นการลดรายจ่ายและเพิม่รายได้ให้กบัครวัเรอืน
	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ส�านกังาน	กปร.	ก�าหนดจดัโครงการชมุชนสบืสานพระราชด�าร	ิจ�านวน	๒			ครัง้	ๆ 	ละ	๔๐	คน	
รวม	๘๐	คน	ด�าเนนิการครัง้ท่ี	๑	ระหว่างวนัท่ี	๓๑	พฤษภาคม	–	๑	มถินุายน	๒๕๕๗	และครัง้ที	่๒	ระหว่างวนัที	่๒๘	–	๒๙	
มิถนุายน	๒๕๕๗	กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย	ประชาชนใน	๘	ชมุชนรอบส�านกังาน	กปร.	ได้แก่	ชมุชนวดัพระยาศริไิอยสวรรค์	
ชมุชนสะพานไม้	ชมุชนวดัคฤหบด	ีชมุชนบ้านปูน	ชมุชนวดัดาวดงึษาราม	ชมุชนศรอีลุยั	ชมุชนโค้งถ่าน	และชมุชนคลองเจ้าครฑุ	
กจิกรรมการอบรมและฝึกปฏบิตั	ิ แบ่งออกเป็น	๒	กลุ่ม	คอื	กลุ่มแรกด้านการเกษตร	 เป็นการเพาะปลูกและขยายพันธุ์
มะนาวนอกฤด	ูและการปลกูพชืผกัในครวัเรอืน	กลุม่ทีส่องด้านการผลติของใช้ในครวัเรอืน	เช่น	สบูเ่ปลอืกมงัคดุ	พมิเสนน�า้	และ
ยาหม่องไพล	และการท�าขนมไทยเพือ่ประกอบอาชพี	เช่น	ขนมดอกจอก	ทองม้วน	และสาคไูส้หมู
	 ผลการจัดโครงการชมุชนสบืสานพระราชด�ารปิระสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างด	ีชมุชนสนใจร่วมท�ากจิกรรม	ซกัถาม	บนัทกึ
ความรู	้และลงมอืปฏบิตั	ิและผลการประเมนิวดัความพงึพอใจของชมุชนในภาพรวมอยูใ่นระดับ	พึงพอใจมากถงึมากท่ีสุด	
คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	ส�าหรบัการตดิตามประเมนิผลหลังการฝึกอบรม	พบว่า	ชมุชนมกีารรวมกลุ่มกนัผลิตของใช้ใน
ครัวเรอืนและท�าขนมจ�าหน่ายเป็นรายได้เสรมิ	และผลติแจกจ่ายให้สมาชกิในกลุม่ใช้	เป็นการลดรายจ่ายในครวัเรอืน		
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การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต

	 ส�านักงาน	กปร.	ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	ส�านักงาน	กปร.	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖	เมื่อวันที่	๑๗	
กรกฎาคม	๒๕๕๖	เพือ่จดัตัง้ศนูย์ปฏบัิตกิารต่อต้านการทจุรติ	ท�าหน้าทีห่ลกัในการบรูณาการและขบัเคลือ่นแผนป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ	และส่งเสรมิคุม้ครองจรยิธรรม	โดยมหีน้าทีใ่นการส่งเสรมิธรรมาภบิาลการสร้างความโปร่งใส	
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติฯ	การส่งเสรมิและคุม้ครองจรยิธรรม	รวมทัง้การจดัการเรือ่งร้องเรยีน	

การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม

	 คณะกรรมการจรยิธรรมประจ�า	ส�านกังาน	กปร.	
ได้มกีารประชมุเพือ่ตดิตามการด�าเนนิงานด้านส่งเสรมิ
จรยิธรรมและก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานด้านส่งเสรมิ
จรยิรรม	จ�านวน	๑	ครัง้	เมือ่	วนัที	่๓	กนัยายน	๒๕๕๗	
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ได้น�าแนวทาง
ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมระยะ	๔	ปี	
พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๐	ส�านกังาน	กปร.	มาด�าเนนิการ	
โดยมกีจิกรรม	อาทิ	
	 •	 การอบรมให้ความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงให้กบัลกูจ้างประจ�าและพนกังาน	จ�านวน	๓๐	คน	โดยเป็นส่วนหนึง่
ของการอบรมประจ�าปีในระหว่างวนัที	่๒๒	-	๒๓	สงิหาคม	๒๕๕๗	
	 •	 อบรมให้ความรูด้้านจรยิธรรมแก่เจ้าหน้าทีใ่หม่ของส�านกังาน	กปร.	ในวนัที	่๑๗	กนัยายน	๒๕๕๗	โดยเป็น
เจ้าหน้าทีส่�านกังาน	กปร.	ใหม่	ระหว่างปี	๒๕๕๕	–	๒๕๕๗	จ�านวน	๓๒	คน	ได้แก่	ข้าราชการ	จ�านวน	๗	คน	พนกังาน
ราชการ	จ�านวน	๑๖	คน	และลกูจ้างโครงการ	จ�านวน	๙	คน
	 •	 ส่ง	น.ส.จนิจะนะ	แก้วไทรแย้ม	นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนฯ	ส�านกัประสานงานโครงการพืน้ที	่๒		เพือ่
รบัรางวลัผูป้ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรม	ปี	๒๕๕๗	ของ	ส�านกังาน	ก.พ.

การด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

	 ส�านักงาน	กปร.	ได้จัดท�าแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ในกระบวนงานด้านการประชาสัมพันธ์	
มีวตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ	และลดผลกระทบทางลบท่ีอาจจะเกดิขึน้จากการด�าเนนิงานด้านการประชาสมัพนัธ์
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิและให้เกดิความพงึพอใจในงานด้านการประชาสมัพนัธ์โครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าร	ิโดยมขีอบเขตการด�าเนนิงานในกจิกรรมเกีย่วกบัการประสานสนบัสนนุข้อมลูโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าร	ิและแนวพระราชด�ารใิห้หน่วยงานต่างๆ	หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้อง	มเีป้าหมายให้การบรกิารด้านข้อมลูโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิและแนวพระราชด�ารมิคีวามถกูต้อง	และรวดเรว็	ซึง่ผลส�าเรจ็ประเมนิได้จากการไม่มข้ีอร้องเรยีน
เกีย่วกบัการด�าเนนิการด้านการประชาสมัพนัธ์	และผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจในระดบัมากเพิม่ขึน้	
	 ในด้านมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทจุรติ	และประพฤตมิชิอบ	ตามค�าสัง่	คสช.	ที	่๖๙/๒๕๕๗	นัน้	ได้รายงาน
ข้อมลู	 ในเรือ่งการกล่าวหา/ร้องเรยีนเรือ่งเจ้าหน้าท่ีทุจริตและประพฤติมชิอบ	 เร่ืองท่ีอยูร่ะหว่างการกล่าวโทษ/ร้องทกุข์
ต่อพนกังานสอบสวน	และรายงานการจดัซือ้	จดัจ้าง	ตามแบบฟอร์ม	ป.ป.ท.	ทีก่�าหนด	ให้ทาง	ส�านกังาน	ป.ป.ท.	โดยใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ส�านกังาน	กปร.	ไม่มเีรือ่งการกล่าวหา	ร้องเรยีน	เกีย่วกบัเจ้าหน้าทีท่จุรติและประพฤตมิชิอบ

รายงานประจ�าปี  ๒๕๕๗
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 ผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)



	 	 การตามเสด็จและพระราชด�าริ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 	 การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 งานฎีกา		

	 	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�าคัญ

	 	 การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗



การตามเสด็จและพระราชด�าริ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคกลาง สรุปได้ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 โรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นทไิล่ป้� หมูท่ี ่๕ ตำ�บลไล่โว่ อำ�เภอสงัขละบรุ ีจงัหวัด
ก�ญจนบุรี โดยมีพลต�ำรวจโท อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน นำยชัยวัฒน์  
ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี นำยโกวิทย์ เพ่งวำณิชย์ รองเลขำธิกำร กปร. นำยอภิชำต 
จริะวฒุ ิเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน พลต�ำรวจโท ประยรู อมฤต ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจ
แห่งชำติ เฝ้ำฯ รับเสด็จ

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
“การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนบ้านหินตั้งสาขาบ้านทิไล่ป้า ขอให้ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู ้ด�าเนินการเกี่ยวกับครูและการเรียนการสอนเนื่องจากมี
ความเชีย่วชาญอยูแ่ล้ว และส�าหรบักองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน จะช่วยดแูลเรือ่งแปลงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ระบบน�้าสนับสนุน”

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนสุนทรเวช บ้�นสะเนฟ่อง หมู่ที่ ๑ ตำ�บลไล่โว่ อำ�เภอ
สังขละบุรี จังหวัดก�ญจนบุรี 

 โรงเรียนบ้�นหินตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้�นจะแก ตำ�บลไล่โว่ อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดก�ญจนบุรี 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖  

 แปลงส�ธิตก�รเกษตร โรงเรียนน�ยร้อยพระจุลจอมเกล้� จังหวัดนครน�ยก สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเก่ียวข้ำว โดยมีพลโท พอพล  
มณีรินทร์ ผู้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ดร. ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก 
นำยสุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร เฝ้ำฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศกำรและทรงรับฟัง
บรรยำยสรุปผลกำรด�ำเนินงำนในแปลงสำธิตกำรเกษตร ประกอบด้วย กำรปลูกข้ำวแบบเกษตรอินทรีย์
ด้วยวิธีโยนกล้ำพันธุ์ข้ำวในพื้นที่ ๓.๙๒ ไร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมโรงสีข้ำวพระรำชทำน และปลูกแบบเกษตร
เคมีด้วยกำรใช้รถปักด�ำในพื้นที่ ๔.๑๓ ไร่ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งมีกำรป้องกันกำรระบำดของแมลง
ศตัรขู้ำวทีส่�ำคญัในแปลงนำสำธิต ด้วยกำรสร้ำงระบบนิเวศวศิวกรรมบนคนันำ โดยปลกูพชืล้มลกุ และพชืไร่ 
ผลผลิตที่ได้น�ำไปมอบให้โครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนนำยร้อย 
พระจุลจอมเกล้ำ 

 ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
 “ดินซึ่งจะมาเพาะกล้าในกระบะจะต้องเป็นดินที่สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน”

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  เขื่อนศรีนครินทร์ ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำ�เภอศรีสวัสดิ์  
จังหวัดก�ญจนบุร ีสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเสดจ็ไปเป็นประธำนเปิดกำรประชุม
วิชำกำรและนิทรรศกำรทรัพยำกรไทย : น�ำสิ่งดีงำมสู่ตำโลก ซึ่งโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มำจำกพระรำชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ร่วมกับ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนสนองพระรำชด�ำริ จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
เพื่อเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรให้ประชำชน นักวิชำกำรภำครัฐ และเอกชนได้เข้ำมำศึกษำ 
ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมขำติ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยมีนำยสุวัฒน์  
เทพอำรกัษ์ เลขำธกิำร กปร. นำยโกวทิย์ เพ่งวำณชิย์ รองเลขำธิกำร กปร. นำยสมบรูณ์ วงศ์กำด ผูอ้�ำนวยกำร
ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑ นำงสำวอุศนีย์ ธูปทอง ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักศึกษำและขยำยผล 
กำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำร ิเจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำน กปร. ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำริ  เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำฯ ทั้ง ๖ แห่ง คณะเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ  และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชำชนในพื้นที่ร่วมเฝ้ำฯ รับเสด็จ

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗  

   โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนก�รบินไทย ตำ�บลไทรเด่ียว อำ�เภอคลองห�ด  
จงัหวดัสระแก้ว  โดยมนีำยภัครธรณ์ เทยีนไชย ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัสระแก้ว นำยสวุฒัน์ เทพอำรกัษ์ เลขำธกิำร  
กปร. นำยบุญสนอง สุชำติพงษ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษำ กรมชลประทำน ส่วนรำชกำรต่ำงๆ และประชำชน 
เฝ้ำฯ รับเสด็จ

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นนำ้�อ้อม ตำ�บลเข�ส�มสิบ อำ�เภอเข�ฉกรรจ์  
จังหวัดสระแก้ว 

 โรงเรียนก�สรกสิวิทย์ ตำ�บลศ�ล�ลำ�ดวน อำ�เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมี 
นำยภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระแก้ว นำยสุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ  
นำยสวุฒัน์ เทพอำรกัษ์ เลขำธิกำร กปร. นำยบญุสนอง สชุำตพิงษ์ วศิวกรใหญ่ทีป่รกึษำ กรมชลประทำน และ
เจ้ำหน้ำทีมู่ลนธิชิยัพฒันำ ตลอดจนข้ำรำชกำรเฝ้ำฯ รบัเสดจ็ 

นำยเทอดศกัดิ ์บณุยขจร ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนแหล่งน�ำ้ของมลูนธิชิยัพฒันำได้กรำบบงัคมทลู สถำนกำรณ์
อทุกภยัและควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีโ่รงเรยีนกำสรกสวิทิย์ พร้อมเสนอแนวทำงในกำรแก้ไข ฟ้ืนฟโูดยมี
แนวทำงเพิม่ท่อระบำยน�ำ้บรเิวณถนน ซ่อมแซมคนัรอบพืน้ที ่ตดิตัง้เครือ่งสบูน�ำ้เพิม่เตมิ พร้อมปรบัปรงุตดิตัง้
บำนระบำยอำคำรรบัน�ำ้และอำคำรระบำยน�ำ้ เพือ่ควบคมุปรมิำณน�ำ้ในสระเกบ็น�ำ้

ในกำรนี ้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรแิก่เจ้ำหน้ำทีก่รมชลประทำน มลูนธิชิยัพฒันำ ส�ำนกังำน กปร. 
และเจ้ำหน้ำทีท่ีติ่ดตำมเสดจ็ฯ สรปุควำมว่ำ

“ให้กรมชลประทานด�าเนนิการแก้ไข ฟ้ืนฟพูืน้ทีอุ่ทกภัย ทีไ่ด้รบัผลกระทบตามแนวทางน�าเสนอโดย
ขอให้ใช้งบประมาณปกตขิองกรมชลประทาน ในส่วนของงบประมาณจากส�านกังาน กปร. จะขอให้ช่วยเหลอื
ท่ีจงัหวดัตากก่อน”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

      โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นตะโกปิดทอง หมู่ที่ ๘ ตำ�บลสวนผึ้ง อำ�เภอสวนผึ้ง 
จังหวัดร�ชบุรี  

 นำยทวี เต็มญำรศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทำน ได้กรำบบังคมทูลว่ำ โรงเรียนมีปัญหำใน
เรื่องถังพักน�้ำไม่เพียงพอ และระบบประปำภูเขำมีที่เก็บกักน�้ำได้น้อย จะต้องแก้ไขปัญหำโดยกำรก่อสร้ำง 
ถังพักน�้ำเสริมถังน�้ำที่มีอยู่และปรับปรุงฝำยเดิมให้ดีขึ้น

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
“ให้พจิารณาจดัหาน�า้สนบัสนนุกจิกรรมโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวันของโรงเรยีนและราษฎร 

พร้อมทั้งปรับปรุงอ่างล�าสมอ ซึ่งสร้างเมื่อปี ๒๕๔๔ ปัจจุบันมีสภาพช�ารุด รวมทั้งขุดลอกห้วยบ้องตี้และ
พิจารณาก่อสร้างฝายทดน�้าขนาดเล็กและระบบท่อส่งน�้ามาที่โรงเรียน”

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นแม่นำ้�น้อย หมู่ที่ ๕ ตำ�บลไทรโยค อำ�เภอไทรโยค 
จังหวัดก�ญจนบุรี ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ

“ให้ปรับปรุงสระเก็บน�้าให้เก็บน�้าได้ ตลอดจนก่อสร้างถังพักน�้าเพื่อส�ารองน�้าที่สูบไว้ใช้ในโรงเรียน
ตามความเหมาะสม”

วันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

 

   โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนวิจิตรวิทย�ค�ร บ้�นอีปู่ หมู่ที่ ๑ ตำ�บลปิล๊อก อำ�เภอ
ทองผ�ภูมิ จังหวัดก�ญจนบุรี  โดยมีนำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. นำยโกวิทย์ เพ่งวำณิชย์  
รองเลขำธิกำร กปร. พลต�ำรวจโท อรรถชัย เกิดมงคล ผู้บัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน นำยชัยวัฒน์  
ลมิป์วรรณธะ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดักำญจนบรุ ีนำยบญุสนอง สชุำตพิงศ์ วิศวกรใหญ่ทีป่รกึษำ กรมชลประทำน 
เฝ้ำฯ รับเสด็จ

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
“สระเก็บน�้าในบริเวณโรงเรียนควรมีการเลี้ยงปลาเพิ่ม หากน�้าลึกควรพิจารณาเลี้ยงปลาในกระชัง 

เพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่นักเรียน”
ในกำรนี ้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำร ิสรปุควำมว่ำ “ให้พจิารณาจดัหาน�้าให้แก่โรงเรยีน เพือ่ให้มนี�้า

ใช้ไดต้ลอดปี ปรบัปรงุสระเลีย้งปลาของโรงเรยีนให้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าปัจจบุนั และให้พจิารณาปอ้งกนั
การพังทลายของดิน บริเวณอาคารของโรงเรียนที่ก่อสร้างแห่งใหม่”

 ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
 “ให้พิจารณาจัดหาน�้าให้โรงเรียนต่อไป”

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนวัดสุธ�สินี บ้�นลำ�สมอ หมู่ที่ ๔ ตำ�บลบ้องตี้ อำ�เภอ
ไทรโยค จังหวัดก�ญจนบุรี

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖   

  สหกรณ์โคนมว�ริชภูมิ จำ�กัด ตำ�บลค้อเขียว อำ�เภอว�ริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  โดยมี
นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขำธิกำร กปร. นำยเลิศวิโรจน์ 
โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทำนเฝ้ำฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ดังนี้

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
 เรือ่งแหล่งน�า้บรเิวณต�าบลค้อเขยีวทีไ่ม่พอใช้ เน่ืองจากต้ืนเขนิและการแย่งใช้น�า้ ระหว่างแปลง

ยางพารากับแปลงปลูกหญ้า ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา  และทรงยกตัวอย่างโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา 
อ�าเภอบ้านหม่ี จงัหวดัลพบรุ ีว่ามปัีญหาเรือ่งค่าไฟฟ้าส�าหรบัสบูน�า้ ขอให้กรมชลประทานหารอืกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าที่เหมาะสมส�าหรับเกษตรกร 

 ปัญหาเรื่อง โคเต้านมอักเสบ สหกรณ์ควรให้ปศุสัตว์มาช่วยดูแลและให้ค�าแนะน�า
 ควรฝึกคนรุน่ใหม่ให้เข้ามาท�างานในสหกรณ์ให้มากขึน้และใช้คนในพืน้ทีใ่ห้มากขึน้ และให้พึง่

คนจากนอกพื้นที่น้อยลง
 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึง แนวทางโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) ของประเทศ

สิงคโปร์ ที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นและมีพื้นที่ส�าหรับออกก�าลังกาย มีการส�ารวจสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในแต่ละวัน มีป้ายเคล่ือนไหว รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุแล้วมาช่วยดูแล ที่น่าจะน�ามาใช้ได้กับ 
โรงพยาบาลในประเทศไทย ในการนี้ขอให้พิจารณาการใช้หญ้าแฝกและไม้พื้นถิ่นที่มีระบบรากลึกปลูกเพื่อ
ยึดดิน ป้องกันดินถล่มในพื้นที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความลาดชันสูง

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นเรด�ร์ หมู่ที่ ๔ ตำ�บลปรังเผล อำ�เภอสังขละบุรี 
จังหวัดก�ญจนบุรี  ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ

“ให้เร่งรัดปรับปรุงฝายทดน�้าพร้อมระบบส่งน�้า เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและในโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเรดาร์”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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   ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดินถล่มทับอาคารเรียนโรงเรียน 
บ้านผะเต๊ะ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยหาวิธีการผันน�้าหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

 

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นเทพภูเงิน อำ�เภอนำ้�โสม จังหวัดอุดรธ�นี  
 ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้กรมชลประทำน “พิจำรณำจัดท�ำระบบสูบน�้ำด้วย

พลังงำนแสงอำทิตย์ เพื่อสูบน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำห้วยพึง มำใช้ภำยในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนเทพภูเงิน”

 ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ภูพ�นอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ตำ�บลห้วยย�ง อำ�เภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร  ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ 

	 	 งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้
  ทรงทอดพระเนตรผลการศกึษาความหลากหลายของระบบนิเวศน์ป่าไม้ เหด็ป่า และ

การใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าของชุมชน ในการน้ีพระราชทานพระราชด�ารใิห้ศกึษา รวบรวมชือ่และคณุสมบตัิ
ของเห็ดชนิดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทุกสายพันธุ์ รวมถึงความร่วมมือของชาวบ้านในการให้ข้อมูลโดยสอบถาม
ชาวบ้านเรื่องชื่อ และคุณสมบัติของเห็ดต่าง ๆ ด้วย 

 	 งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว
 	 -		เรือ่งการผลติ	และกระจายเมลด็พนัธุ	์พระราชทานพระราชด�ารว่ิา “ข้าวพนัธุข์าว

ดอกมะล ิ๑๐๕ เป็นทีต้่องการของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือเป็นจ�านวนมากควรมกีารผลติเมลด็
พนัธุข้์าวให้เพยีงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและกระจายพนัธุใ์ห้เกษตรกรได้อย่างทัว่ถงึ ทัง้น้ีในพืน้ที่
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืผลติข้าวหอมมะลไิด้ด ีแต่ส�าหรบัในพืน้ทีภ่าคกลางมกีารปลกูข้าวหอมพนัธุป์ทมุธานี 
แต่ขายไม่ได้”

 	 -	เรื่องปุ๋ยสั่งตัด ควรศึกษาหาวิธีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก น�้าหมัก
ชีวภาพ และการปลูกพืชหมุนเวียน ร่วมกับวิธีการใช้ปุ๋ยสั่งตัดส่งเสริมให้เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรอาจ
เหน็ว่าการใช้ปุย๋ส่ังตัดมีวิธีการยุง่ยาก ต้องตรวจวเิคราะห์ดนิทกุปี เกษตรกรจึงไม่ค่อยอยากท�า ดงัน้ันต้องหา
วิธีการส่งเสริมที่เหมาะสม

  งานศึกษา	และพัฒนาด้านปศุสัตว์
  -	การส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภูพาน ควรด�าเนินการในลักษณะ “การให้บริการ

น�้าเชื้อ” เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรได้อย่างกว้างขวาง และไม่ถูกผูกขาดโดยเอกชนรายใดรายหนึ่ง
  -	 การขยายผลการเลี้ยงไก่ด�าของกลุ่มเกษตรกร ควรใช้อาหารพื้นบ้านของเราเอง 

และกลุ่มเกษตรกรควรถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน/เยาวชน หรือทายาทรุ่นต่อไปด้วย เพื่อทดแทนคนรุ่นเก่า

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖   

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนคอนร�ดเฮงเค็ล หมู่ที่ ๖ บ้�นโนนข�ม ตำ�บลน�ใน 
อำ�เภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ 

“การปลูกพืชหากดินไม่ดี ควรปลูกพืชด้วยน�้าหรือ Hydroponics และควรน�าไก่ไข่ของกรมปศุสัตว์

มาเลี้ยงเพิ่มเติมนอกจากไก่ที่เลี้ยงไว้ (ไก่ไข่แบบยืนกรง แบบปล่อยพื้น ไก่งวง และไก่พื้นเมือง)”

 โรงเรียนท่�นผู้หญิงจันทิม� พึ่งบ�รมี อำ�เภอภูพ�น จังหวัดสกลนคร
 ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร.  สรุปควำมว่ำ 
“ให้กรมชลประทานจัดหาแหล่งน�้าให้กับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 

อ�าเภอบ้านม่วง จงัหวัดสกลนคร และปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ ๓ แห่ง บรเิวณวดัป่าดงชมภพูาน อ�าเภอชมภพูาน 

จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค” 

 โรงง�นหลวงอ�ห�รสำ�เร็จรูปที่ ๓ (เต่�งอย) ตำ�บลเต่�งอย อำ�เภอเต่�งอย จังหวัด
สกลนคร

 ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ 
“ให้โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ไปส่งเสริมโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา ปลูกพืชผัก

และไม้ผล เพราะมีพื้นที่ถึง ๔๔ ไร่”

วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗   

 โครงก�รศูนย์พัฒน�และบริก�รด้�นก�รเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงร่วมงำนฉลองครบรอบ ๒๐ ปี กำรก่อตั้งโครงกำรศูนย์
พัฒนำและบริกำรด้ำนกำรเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
(สปป.ลำว)

โดยมีนำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตรี นำยสุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ  
นำยสวุฒัน์ เทพอำรกัษ์ เลขำธิกำร กปร. นำยพษิณ ุจันทร์วทินั เอกอคัรรำชทตูไทยประจ�ำ สปป.ลำว ส�ำหรบั
ฝ่ำยลำว ท่ำนสลีะวง คดุไพทนู รฐัมนตรปีระจ�ำส�ำนักนำยกรฐัมนตร ีและท่ำนวิไลพร พมเข รฐัมนตรกีระทรวง
กสิกรรมและป่ำไม้ และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน กปร. ตลอดจนข้ำรำชกำรเฝ้ำฯ รับเสด็จ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ 
“พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	เสดจ็พระราชด�าเนิน

ทรงเปิดศนูย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้	เมือ่วนัท่ี	๘	เมษายน	๒๕๓๗	พร้อมด้วย	
ฯพณฯ	นายหนูฮัก	พูมสะหวัน	ประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในขณะนั้น	
โดยมีข้าราชการระดับสูงของทั้ง	๒	ประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน	ครั้งนั้นนับเป็นปฐมอุดมฤกษ์ของ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งนี้	 บัดนี้	 ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว	
มอีายคุรบ	๒๐	ปี	การด�าเนินงานของศนูย์ในการพฒันาพืน้ทีแ่ละคณุภาพชวีติของประชาชนเหน็ประจกัษ์
ว่าเจริญก้าวหน้ามาโดยล�าดับ	 และบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังท่ีมุ ่งหวังไว้คือ	 ประชาชนในพื้นที่มี
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น	 สามารถเลี้ยงตนเองพึ่งพาตนเองได้	 น�าให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย	 และ
ครอบครัวอยู่อย่างผาสุกถ้วนหน้ากัน	ถือเป็นความส�าเร็จ	ที่น่าปลาบปลื้มและภาคภูมิใจ	

อนึ่ง	 การที่ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนารูปแบบนี้ในอีกหลายพื้นที่	 หลายแขวงของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เป็นเรื่องที่ท�าให้เกิดความยินดีอีกประการหนึ่ง	 เพราะแสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนาของโครงการแม่แบบประสบผลส�าเร็จอย่างงดงาม	 จึงมีการขยายผล 
ออกสู่พื้นที่กันดารอื่น	ๆ	เพื่อจะช่วยให้ประชาชนที่ยังทุกข์ร้อนล�าบากอีกจ�านวนมากมีโอกาสได้พัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้น”

จำกนั้น สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทอดพระเนตรนิทรรศกำรงำน
ชลประทำน งำนพฒันำทีด่นิ งำนวชิำกำรเกษตร งำนปศสุตัว์ งำนประมง พร้อมทัง้เยีย่มชมครอบครวัต้นแบบ 
และทรงปลูกต้นแคนเป็นที่ระลึก

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่ท่ำนวิลัยพร พมเข รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่ำไม้ 
นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. และท่ำนอนุลม ตุนำลม ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์พัฒนำและบริกำรด้ำน
กำรเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว สรุปควำมว่ำ

“รูส้กึปลืม้ทีเ่หน็ผลส�าเรจ็ของโครงการฯ จากสภาพเดมิทีเ่ป็นป่า จนปัจจุบนัประสบความส�าเรจ็ และ
ขอให้ช่วยพิจารณาสืบต่อการใช้ประโยชน์ โดยน�าผลส�าเร็จของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) ไปช่วยเหลือประชาชนชาวลาว เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนต่อไป”
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วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖   

 ศูนย์บริก�รและพัฒน�ที่สูงป�งตองต�มพระร�ชดำ�ริ ตำ�บลหมอกจำ�แป่ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนำยสุรพล  พนัสอ�ำพล ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำยบุญชอบ  
สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่ำไม้ หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขำธิกำร กปร. และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน 
กปร. เฝ้ำฯ รับเสด็จ

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่นำยบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่ำไม้ สรุปควำมว่ำ  
    “ให้กรมป่าไม้ปลูกต้นไม้ใหญ่ เพือ่ฟ้ืนฟปู่าท่ีจังหวดัน่าน ให้ปลกูพชือาหารทีเ่ป็นหวั และพชืสมนุไพรเสรมิ
ในป่า เพือ่เป็นอาหารแก่ชุมชน และส่งเสรมิให้ราษฎรปลกูต้นไม้ เพือ่ใช้สอยและเป็นแหล่งอาหาร เมือ่เหลอื
ให้น�าออกจ�าหน่ายเพื่อเป็นรายได้แก่ครอบครัว”

 โรงเรียนร่มเกล้�ป�งตอง ตำ�บลหมอกจำ�แป่ อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่เด็กนักเรียน สรุปควำมว่ำ “ให้เดินดูทุกกิจกรรมในพื้นที่

โครงการ เป็นความรู้แบบมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบวิชาชีพเป็นมัคคุเทศก์”

 โรงเรยีนล่องแพวทิย�  หมูท่ี ่ ๑๐  บ้�นสบโขง  ตำ�บลแม่สวด  อำ�เภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ

“ให้พจิารณาส่งเสรมิการฝึกอาชพี โดยท�าเป็นหลกัสตูรอบรมระยะสัน้ เพือ่เสรมิความรูใ้ห้เดก็นกัเรยีน
น�าไปประกอบอาชีพ เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖   

 ล�นเกบ็กองดนิเหมอืงแร่สังกะส ีบรษิทั ผ�แดงอนิดสัทร ีจำ�กดั (มห�ชน)  อำ�เภอแม่สอด 
จังหวัดต�ก  โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขำธิกำร กปร. และ นำยอำสำ สำรสิน ประธำน
กรรมกำรบริษัท ผำแดงอินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน) เฝ้ำฯ รับเสด็จ 

ในกำรนี้ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงติดตำมผลกำรด�ำเนินโครงกำร
ฟื้นฟูสภำพพื้นที่สิ้นสุดกิจกรรมเหมืองแร่และโครงกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ ตำมแนว
พระรำชด�ำรพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั ซึง่ด�ำเนินกำรเมือ่ปี ๒๕๕๖ เพือ่อนุรกัษ์และฟ้ืนฟสูภำพแวดล้อม
บริเวณเหมืองเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรท�ำเหมืองแร่ให้กลับคืนสู ่สภำพป่ำธรรมชำติ โดยน้อมน�ำแนว
พระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในกำรปลูกหญ้ำแฝกเพื่อสร้ำงควำมชุ่มชื้นและลดกำรชะล้ำง
พังทลำยของหน้ำดิน ก่อนจะปลูกป่ำทดแทนเพื่อสร้ำงควำมสมบูรณ์ทำงธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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 เรือนจำ�อำ�เภอแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงประกอบพิธี	 “เปิด

ห้องสมุดพร้อมปัญญา	เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด” โดยมีศำสตรำจำรย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยติุธรรม นำยชำญเชำวน์ ไชยำนุกิจ รองปลดักระทรวงยตุธิรรม นำงสำวรืน่วด ีสวุรรณมงคล อธบิดี
กรมคุมประพฤติ พันต�ำรวจเอกสุชำติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมรำชทัณฑ์ พร้อมด้วยนำยสุริยะ ประสำท
บัณฑิตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก ข้ำรำชกำร ตุลำกำร ทหำร ต�ำรวจ และประชำชนเฝ้ำฯ รับเสด็จ 

 โรงเรียนแม่กุวิทย�คม ตำ�บลแม่กุ อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก  

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นแม่กลองคี หมู่ที่ ๓ ตำ�บลโมโกร อำ�เภออุ้มผ�ง 
จังหวดัต�ก ในกำรนี ้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรแิก่เจ้ำหน้ำทีก่รมชลประทำน สรปุควำมว่ำ “ให้พจิารณา
จัดหาแหล่งน�้าให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับ
การอุปโภค บริโภค และท�าการเกษตร” และทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งเพิ่มเติมกับหม่อมหลวงจิรพันธุ์  
ทวีวงศ์ รองเลขำธิกำร กปร. สรุปควำมว่ำ “งบประมาณของ กปร. ให้สนับสนุนหน่วยงานโดยตรง ไม่ต้อง
ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา”

 โรงเรียนอุ้มผ�งวิทย�คม หมู่ที่ ๑ ตำ�บลอุ้มผ�ง อำ�เภออุ้มผ�ง จังหวัดต�ก  

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖   

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนจุฬ�-ธรรมศ�สตร์ ๓ บ้�นแม่ออกฮู หมู่ที่ ๙  ตำ�บล 
แม่หละ อำ�เภอท่�สองย�ง จังหวัดต�ก

 ศูนย์ก�รเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นเลโพเด หมู่ที่ ๙ ตำ�บลแม่วะหลวง อำ�เภอ
ท่�สองย�ง จังหวัดต�ก ในกำรนี้ ทรงพระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่เจ้ำหน้ำที่กรมชลประทำน สรุปควำม
ว่ำ “ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าให้กับศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด ซึ่งประสบปัญหา
ขาดแคลนน�า้ส�าหรบัการอปุโภค บรโิภค และท�าการเกษตร” และทรงมพีระรำชกระแสรบัสัง่เพิม่เตมิเกีย่วกบั
เส้นทำงกำรคมนำคมกับนำยสุริยะ ประสำทบัณฑิตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก สรุปควำมว่ำ “ราษฎรขอเส้น
ทางเพราะเดินทางเข้าหมู่บ้านล�าบาก  จะท�าได้หรือไม่นั้นให้ถามเจ้าของพื้นที่” โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก
รับไปประสำนกับกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ต่อไป
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  ศูนย์ก�รเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นคะเนจือทะ หมู่ที่ ๙ ตำ�บลแม่อุสุ  อำ�เภอ
ท่�สองย�ง จังหวัดต�ก

 ศูนย์ก�รเรียนชุมชนช�วไทยภูเข� “แม่ฟ้�หลวง” ต�มพระร�ชดำ�ริบ้�นขะแนจื้อคี  
หมู่ที่ ๑ ตำ�บลแม่อุสุ อำ�เภอท่�สองย�ง จังหวัดต�ก 

วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖   

 โรงเรียนบ้�นส�มหมื่น ห้องเรียนส�ข�บ้�นห้วยขนุน หมู่ที่ ๑ ตำ�บลส�มหมื่น อำ�เภอ
แม่ระม�ด จังหวัดต�ก 

ในกำรนี้ ทรงพระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่นำยสุวัฒน์  เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร.  สรุปควำมว่ำ 
“จัดหาน�้าเพิ่ม  ให้กับโรงเรียนจะได้ท�าแปลงเกษตรได้เพิ่มขึ้น” และทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งเพิ่มเติมกับ
รำษฎรบ้ำนสำมหมื่น สรุปควำมว่ำ “ให้ช่วยดูแลป่า เดี๋ยวจะไม่มีต้นทุนน�้า”

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษ�  
(บ้�นแพะ) หมู่ที่ ๑๒ ตำ�บลแม่ตื่น อำ�เภอแม่ระม�ด จังหวัดต�ก 

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่นำยสุวัฒน์  เทพอำรักษ์  เลขำธิกำร กปร. และนำยธีรภัทร 
ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และกำรแก้ไขปัญหำ
กำรตดัไม้ท�ำลำยป่ำของรำษฎรในเขตพืน้ทีส่งู สรปุควำมว่ำ “ควรมกีารให้ความรูก้ารส่งเสรมิด้านการปลกูป่า
ควบคู่ไปกับการปลูกพืชใต้ร่มเงาที่สามารถให้ประโยชน์แก่ราษฎรไปพร้อมกัน”

   ศูนย์ก�รเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนหม่อมร�ชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน หมู่ที่ ๑๓ 
ตำ�บลแม่ตื่น อำ�เภอแม่ระม�ด จังหวัดต�ก 

 ศูนย์ก�รเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นตีนดอย หมู่ที่ ๕ ตำ�บลแม่หละ อำ�เภอ
ท่�สองย�ง จังหวัดต�ก 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗   

 โรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนชมรมอนรุกัษ์พทุธศลิปไทยอนสุรณ์ หมูท่ี ่๒ บ้�นแสนคำ�ลอื 
ตำ�บลถำ้�ลอด อำ�เภอป�งมะผ้� จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. 
นำยสุรพล พนัสอ�ำพล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอนเฝ้ำฯ รับเสด็จ

โอกำสนี้ ครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ ได้กรำบ
บังคมทูลถึงปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำของโรงเรียน กรมชลประทำนได้เสนอแนะแนวทำงช่วยเหลือโดย
กำรก่อสร้ำงฝำยห้วยละเผอ สร้ำงบ่อเก็บน�้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด ๑๐๐ ลูกบำศก์เมตร พร้อมระบบ
ท่อส่งน�้ำ ยำวประมำณ ๘๐๐ เมตร 

ในกำรนี ้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรแิก่กรมชลประทำนและส�ำนักงำน กปร. สรปุควำมว่ำ “พจิารณา
จดัหาน�า้ให้โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรกัษ์พทุธศลิปไทยอนุสรณ์ ซึง่ประสบปัญหาขาดแคลน
น�้าส�าหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของโรงเรียน”

 โครงก�รก่อสร้�งอ�ค�รผู้ป่วยในพระร�ชท�น โรงพย�บ�ลแม่แจ่ม อำ�เภอแม่แจ่ม 
จังหวดัเชียงใหม่  โดยมนีำยสวุฒัน์ เทพอำรกัษ์ เลขำธิกำร กปร. นำยบญุชอบ สทุธมนัสวงษ์ อธิบดกีรมป่ำไม้ 
เฝ้ำฯ รับเสด็จ ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่กรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและ 
พันธุ์พืช สรุปควำมว่ำ 

“ควรด�าเนินการปลูกป่าบริเวณใกล้เคียง”
“จดัพืน้ทีใ่นบรเิวณโรงพยาบาล โดยเน้นภูมทิศัน์และสิง่แวดล้อมให้กลมกลนืกับธรรมชาตใินลกัษณะ

โรงพยาบาลสีเขียว”
“ควรมีกิจกรรมการปลูกผัก และปลูกต้นไม้ โดยให้บุคลากรของโรงพยาบาล และคนไข้มีส่วนร่วม

ในการด�าเนินงาน“
“ให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของนักอนุรักษ์นิยมไพรส�ารวจนก ปลา และแมลง ที่เข้ามาในบริเวณ

โรงพยาบาล ท�าการถ่ายภาพ และแสดงให้ผู้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลทราบ”

 วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗   

 ศูนย์ฝึกอ�ชีพนักเรียนเก่�โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนกองบังคับก�รตำ�รวจ
ตระเวนช�ยแดนภ�ค ๓ หมู่ที่ ๑๘ บ้�นหนองผึ้ง ตำ�บลอินทขิล อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ในกำรนี้ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินโครงกำรแปลง
สำธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ 
“ให้ปลกูผกัเพิม่เตมิแบบวนเกษตร ใช้พืน้ทีใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทีส่�าคญัคอืให้ผูเ้รยีนได้ฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง 

และน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง” 

 โรงเรยีนรปัป�ปอร์ตหมูท่ี่ ๘ บ้�นป่�เกีย๊ะใน ตำ�บลบ่อแก้ว อำ�เภอสะเมงิ จงัหวัดเชยีงใหม่ 
ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่กรมชลประทำน และส�ำนักงำน กปร. สรุปควำมว่ำ 

“พิจารณาจัดหาน�้าเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนรัปปาปอร์ต โดยการก่อสร้างบ่อเก็บน�้าเพิ่มเติมจากระบบส่งน�้า
ของฝายห้วยป่ากล้วยตอนบน”

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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นอกจำกนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริด้ำนสุขอนำมัยแก่ ดร.นพ. พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ อธิบดี
กรมอนำมัย สรุปควำมว่ำ “ให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นตัวอย่างด้านสุขอนามัยที่ดี ในเรื่องที่พัก
อาศยั โรงอาหาร โรงครวั ห้องน�า้ ห้องส้วม และการจัดการขยะ เรือ่งสขุอนามยัของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม
เรยีบร้อยดี ส�าหรบัวดัทีส่ามเณรสงักดันัน้ ขอให้พระอาจารย์ไปเยีย่มตามวัดต่างๆ เพือ่ให้ดแูลเรือ่งสขุอนามยั
ด้วย” และพระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่คณะแพทย์ หน่วยแพทย์พระรำชทำน ด้ำนกำรส่งเสริมโภชนำกำร
และสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก “ขอให้ความรู้แก่มารดาในการดูแลสุขภาพฟันของเด็ก”

 โรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนไลออนส์มห�จกัร ๙ หมูท่ี ่๗ ตำ�บลกืด้ช้�ง อำ�เภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริแก่กรมชลประทำน ส�ำนักงำน กปร. และกรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช สรุปควำมว่ำ “พิจารณาจัดหาน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนไลออนส์
มหาจกัร ๙ และราษฎรบรเิวณใกล้เคยีงเพือ่การเกษตรและการอุปโภคบรโิภค โดยร่วมกันด�าเนินการปรบัปรงุ
ฝายห้วยแล้งให้มคีวามมัน่คงแขง็แรงมากขึน้ ด�าเนินการก่อสร้างบ่อเก็บน�า้ขนาด ๒๐๐ ลกูบาศก์เมตร จ�านวน 
๒ บ่อ ระบบท่อส่งน�้ายาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร  ทั้งนี้เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้
กับพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง”

วันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗   

 วัดแม่คำ�และโรงเรียนวัดแม่คำ�วิทย� พระปริยัติธรรม แผนกส�มัญศึกษ� ตำ�บลแม่คำ� 
อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงร�ย

 หอประชมุสมเดจ็ย่� มห�วทิย�ลัยแม่ฟ้�หลวง ตำ�บลท่�สุด อำ�เภอเมอืง จงัหวัดเชยีงร�ย  
สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีเสดจ็พระรำชด�ำเนินไปทรงประกอบพธิ ี“พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๕”	

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนสมถวิลจินตมัย  หมู่ที่ ๒ บ้�นห้วยแล้ง ตำ�บลท่�ข้�ม 
อำ�เภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงร�ย 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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โอกำสนี้ ครูใหญ่ กรำบบังคมทูลถึงปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำส�ำหรับท�ำกำรเกษตรของโรงเรียน 
ทรงมีพระรำชด�ำรัสถำมถึงวิธีแก้ปัญหำดังกล่ำวกับเลขำธิกำร กปร. กรมชลประทำน และพระรำชทำน 
พระรำชด�ำร ิสรปุควำมว่ำ “ให้พจิารณาหาแนวทางช่วยเหลอืโรงเรยีนซ่ึงขาดแคลนน�า้ส�าหรบัท�าการเกษตร” 
นอกจำกนี้ ทรงมีพระรำชด�ำริเพิ่มเติม สรุปควำมว่ำ “โรงเรียนนี้ ไม่มีพื้นที่ อยากให้ปลูกไม้ผลมากกว่าปลูก
ไม้สะแกที่ใช้ท�าไม้ฟืน”

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนชนัถต์ปิยะอุย ห้องเรียนส�ข�บ้�นห้วยกุ๊ก หมู่ที่ ๒๐ 
ตำ�บลปอ อำ�เภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงร�ย 

ในกำรนี ้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำร ิกรณทีีม่ผีูข้อพระรำชทำนควำมช่วยเหลอืมำยงัมลูนิธิชยัพฒันำ
ในงำนกำรป้องกนัน�ำ้ทะเลเข้ำท่วมในพืน้ทีก่ำรเกษตรบรเิวณวัดสำรวัน ต�ำบลไทรทอง  อ�ำเภอไม้แก่น จงัหวดั
ปัตตำนี สรุปควำมว่ำ “ให้ส�านักงาน กปร. ประสานงานกับกรมชลประทานในการพิจารณาสนับสนุนด้าน
งบประมาณต่อไปด้วย” 

ทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งกับนำงเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์  ผู้ตรวจรำชกำรกรมป่ำไม้  นำยสมศักดิ์ 
เจียมสงวนวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ที่ ๒ (เชียงรำย)  นำยก�ำพล  สุวรรณกุล หัวหน้ำ
โครงกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรป่ำไม้ในพื้นที่ลุ ่มน�้ำบ้ำนห้วยกุ๊กอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และ
นำยฐิติพันธ์ จูจันทร์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักโครงกำรพระรำชด�ำริและกิจกำรพิเศษ สรุปควำมว่ำ “ทรงห่วงใย
พืน้ทีป่่าบรเิวณลุ่มน�า้ห้วยกุก๊ ทีถ่กูบกุรกุท�าลาย จนมสีภาพเป็นภเูขาหวัโล้น” ซ่ึงพระองค์ทรงทอดพระเนตร
เห็นระหว่ำงประทับเฮลิคอปเตอร์มำยังโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนชนัถต์ปิยะอุย ห้องเรียนสำขำบ้ำน
ห้วยกุ๊ก ต�ำบลปอ อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย

ทรงมีพระรำชกระแสรับสั่งกับว่ำที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่  สรุปควำมว่ำ 
“ให้น�าเมล็ดพันธุ์ที่ได้พระราชทาน มามอบให้กรมป่าไม้”
“ต้นมะขามป้อม ขี้เหล็ก หว้า มะเกี๋ยง เป็นพืชกินได้ให้ส่งเสริมการปลูก”
“ส่งเสริมให้มีการสอนให้เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจักสานจากผู้ใหญ่”

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

  โครงก�รเลีย้งแพะพนัธุแ์บล็คเบงกอล ในพ้ืนทีโ่ครงก�รพัฒน�ดอยตงุ (พ้ืนทีท่รงง�น) 
อนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิอำ�เภอแม่ฟ้�หลวง จงัหวดัเชยีงร�ย โดยมนีำยสเุมธ ตนัตเิวชกลุ  เลขำธกิำร
มูลนิธิชัยพัฒนำ หม่อมรำชวงศ์ดิศนัดดำ ดิศกุล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนประสำนงำนโครงกำรพัฒนำดอยตุง 
(พื้นที่ทรงงำน) อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ นำยพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย นำยปวัตร์  
นวะมะรัตน  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิชัยพัฒนำเฝ้ำฯ 
รับเสด็จ

ในกำรนี ้สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงตดิตำมผลวจิยัโครงกำรรกัษำแพะ
สำยพนัธุแ์ท้และผลิตลูกผสม ๓ สำยพนัธ์ุ ได้แก่แบลค็เบงกอล ซำแนล และลกูผสมซำแนล พืน้เมอืง ทีด่�ำเนนิ
กำรวจิยัโดยคณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยัแม่โจ้ร่วมกบัมลูนิธชิยัพฒันำ ผลติแพะพนัธุแ์บลค็
เบงกอลสำยพันธุ์แท้ และแพะพันธุ์ลูกผสมให้แข็งแรงใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและน�้ำนม

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

  โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนอ�ชีวศึกษ�เชียงร�ย-พะเย� หมู่ที่ ๖ บ้�นกิ่วก�ญจน์ 
ตำ�บลริมโขง อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชียงร�ย  

ในกำรนี ้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรเิกีย่วกับปัญหำของโรงเรยีนเน่ืองจำกมวีตัถดุบิส�ำหรบัประกอบ
อำหำรกลำงวันไม่เพียงพอ สรุปควำมว่ำ “ให้น�าเมล็ดพันธุ์ผักของมูลนิธิชัยพัฒนามาแจกที่นี่” และ “ให้
โรงเรียนปลูกผักกินเอง ผักที่ซื้อจากตลาดฉีดยา แล้วให้ขยายผลให้ชาวบ้านปลูกด้วย”

โอกำสนี้ กรมชลประทำนได้กรำบบังคมทูลถวำยรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรจัดหำน�้ำให้แก่โรงเรียน
และรำษฎร ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จและได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก กปร. นอกจำกนี้กรมชลประทำน
ได้ติดตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้ำด้วยพลังน�้ำให้แก่โรงเรียนเป็นกำรลดค่ำไฟฟ้ำได้อีกทำงหน่ึง  และทรงมี
พระรำชกระแสรับสั่งเพิ่มเติม สรุปควำมว่ำ “ถ้าท�าส�าเร็จจะได้เป็นตัวอย่างกับที่อื่น” และ “ให้เจ้าหน้าท่ี
ชลประทานสอนนักเรียนเรียนรู้วิธีการ และควรเพิ่มเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน”

 โรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นดอยล้�น หมูท่ี ่๔ ตำ�บลว�วี อำ�เภอแม่สรวย จงัหวัด
เชียงร�ย 

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบำ�รุงที่ ๘๗ บ้�นอ�กู่ หมู่ที่ ๓ ตำ�บลเทอดไทย อำ�เภอ
แม่ฟ้�หลวง จังหวัดเชียงร�ย 

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริเกี่ยวกับงำนชลประทำน  สรุปควำมว่ำ  “ให้พิจารณาจัดหา
น�้าให้กับโรงเรียน และราษฎรบ้านอากู่ซึ่งขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง” ซึ่งแหล่งน�้ำส�ำหรับอุปโภคบริโภคใน
ปัจจุบันมีสำรเคมีปนเปื้อน ทั้งนี้ทรงให้ครูช่วยอธิบำยเรื่องกำรใช้สำรเคมีให้กับนักเรียนด้วยเพื่อจะได้
น�ำไปสู่ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรใช้สำรเคมี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 โรงเรียนบ้�นผ�ฮี้ หมู่ ๑๐ ตำ�บลโป่งง�ม อำ�เภอแม่ส�ย จังหวัดเชียงร�ย

 โครงก�รศกึษ�และพฒัน�ก�รปลกูช�นำ�้มนั บ้�นปนูะ ตำ�บลเทอดไทย อำ�เภอแม่ฟ้�หลวง 
จังหวัดเชียงร�ย 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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ในกำรนี ้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำร ิสรปุควำมว่ำ  “หญ้าแฝกถ้าจะปลกูไม่ต้องกลวัเปลอืงกล้า ต้อง
ปลูกให้เป็นก�าแพง หญ้าแฝกจะท�างานได้ดี” 

โอกำสนี ้นำยสุวัฒน์  เทพอำรกัษ์ เลขำธกิำร กปร. กรำบบงัคมทลูเก่ียวกบักำรปรบัปรงุถนนระหว่ำง
บ้ำนจะต-ีบ้ำนผำจ ีต�ำบลเทอดไทย อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ระยะทำงประมำณ ๖ กิโลเมตร ทรงมพีระรำชกระแส
รับสั่ง สรุปควำมว่ำ “ให้ กปร. ด�าเนินการอย่างเร่งด่วน และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือด้านงบประมาณ
ต่อไป”

วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

 อ�ค�รยิมเนเซียม ศูนย์ก�รเรียนรู้และบริก�รวิช�ก�รเครือข่�ยแห่งจุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย ตำ�บลผ�สิงห์ อำ�เภอเมืองน่�น จังหวัดน่�น โดยมีนำยสุวัฒน์  เทพอำรักษ์  เลขำธิกำร 
กปร. หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขำธิกำร กปร. นำยบัญฑูร ล�่ำซ�ำ ประธำนกรรมกำรธนำคำร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) ตลอดจนข้ำรำชกำรเฝ้ำฯ รับเสด็จ 

ในกำรนี ้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำรสั เปิดงำนกำรประชมุสมัมนำ “รกัษ์ป่ำน่ำน” และทรงบรรยำย 
เรือ่ง “กำรสร้ำงส�ำนกึให้เด็กและเยำวชนอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต”ิ จำกน้ัน ทรงฟังกำรบรรยำย “บริบท
และยุทธศำสตร์ของกำรรักษำป่ำ” กำรอ่ำนบทกวี “อนุรักษ์ป่ำ” ของนักเรียนโรงเรียนรำชประชำ
นเุครำะห์ ๕๖ กำรเสวนำ “รกัษ์ป่ำน่ำน” และทรงทอดพระเนตรนิทรรศกำรโครงกำรพฒันำบ้ำนกอกบ้ำนจนู 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โดยมีพลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้บังคับกำรจังหวัดทหำรบกน่ำน นำยสุวัฒน์ 
เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. ได้กล่ำวรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่ผ่ำนมำ 

โอกำสนี ้พลตร ีวจิกัขฐ์ สริบิรรสพ ผูบ้งัคบักำรจังหวัดทหำรบกน่ำน ได้ถวำยรำยงำนเรือ่งสภำพปัญหำ
กำรขำดแคลนแหล่งน�้ำในพื้นที่บ้ำนสะกำด ซึ่งเป็นพื้นที่ขยำยผลกำรพัฒนำของโครงกำรพัฒนำบ้ำนกอก
บ้ำนจูนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ในกำรท�ำนำขั้นบันได เบื้องต้นกรมชลประทำนได้ด�ำเนินกำรพิจำรณำ
ออกแบบเรียบร้อยแล้ว และจะขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก ส�ำนักงำน กปร. ต่อไป

วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

 วัดสูงเม่น หมู่ที่ ๘ ตำ�บลสูงเม่น อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่  ในกำรนี้ ทรงประกอบพิธี 
“อัญเชิญพระคัมภีร์ใบลำนภำษำล้ำนนำจำกหอพระไตรปิฎกหลังเดิม ไปประดิษฐำน ณ หอพระไตรปิฎก
อักขระภำษำล้ำนนำหลังใหม่” 

 

 วัดพระบ�ทมิ่งเมือง หมู่ที่ ๑๖ ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง จังหวัดแพร่ ในกำรนี้ ทรงเปิด 
“อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๓๐ ปี กพด.” ต่อมำทรงรับฟังรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรตำมพระรำชด�ำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำกลุ่มจังหวัดแพร่ ๗ โรงเรียน 
จำกนั้นทรงเยี่ยมรำษฎร

 โรงเรียนศรีคิรินทร์วิทย� พระปริยัติธรรม แผนกส�มัญศึกษ� หมู่ที่ ๑๑ ตำ�บลเด่นชัย 
อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตำ�บลวรนคร อำ�เภอปัว จังหวัดน่�น

วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

 อ�ค�รไทลื้อ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงสีข้�วพระร�ชท�น ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอท่�วังผ� 
จังหวัดน่�น

ในกำรนี ้ทรงเปิด “อำคำรไทลือ้” และทอดพระเนตรนิทรรศกำรจ�ำลองวถิชีวีติของชมุชนไทลือ้บ้ำน
ดอนมูล

จำกนั้นทอดพระเนตรนิทรรศกำรกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงสีข้ำว
พระรำชทำน กำรท�ำนำในพื้นที่ต�ำบลศรีภูมิ ทรงรับฟังรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มโรงสีข้ำว
พระรำชทำน ต่อมำเสดจ็ไปทอดพระเนตรผลกำรส่งเสรมิกำรปลกูหม่อนของกลุม่สมำชกิผูป้ลกูหม่อนผลสด 
และทรงเยี่ยมสมำชิกโรงสีข้ำวพระรำชทำน

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริเกี่ยวกับกำรปลูกข้ำว สรุปควำมว่ำ 
“การปลูกข้าวโดยวิธีการท�านาด�าเป็นวิธีที่ดีที่สุด ปลูกโดยให้คนด�านาดีกว่าการใช้เครื่องจักร”
“ควรให้ชาวบ้านปลูกข้าวที่ชอบกินเอง”
“ส�าหรับการวางแผนการผลิตข้าวเพื่อขาย ถ้าท�าการผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีก็จะเป็นที่ต้องการของ

ตลาด”

 โรงเรียนสะปัน หมู่ที่ ๑ ตำ�บลดงพญ� อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่�น 
โอกำสนี ้ผู้แทนกรมชลประทำน ได้ถวำยรำยงำนถงึสภำพปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้ในพืน้ทีบ้่ำนสะปัน 

และพระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ “ให้กรมชลประทานและส�านักงาน กปร. ร่วมกันจัดหาแหล่ง
น�้าให้ราษฎรบ้านสะปันซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้า โดยการปรับปรุงฝายห้วยนั้วะ พร้อมระบบส่งน�้าให้
มีความแข็งแรง และก่อสร้างถังพักน�้า”

 โรงเรียนมัธยมพระร�ชท�นเฉลิมพระเกียรติ หมู ่ที่  ๑ ตำ�บลห้วยโก๋น อำ�เภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่�น 

ในกำรนี ้ทรงตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของโรงเรยีนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ
โอกำสนี ้นำยไชยงค์ จงอำสำชำต ิผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักชลประทำนที ่๒ ได้ถวำยรำยงำนถงึสภำพปัญหำ

กำรขำดแคลนน�ำ้ในของโรงเรยีนรวมถงึพืน้ทีศ่นูย์รำชกำรอ�ำเภอเฉลมิพระเกียรต ิและหมูบ้่ำนใกล้เคยีง และ
กรำบบังคมทูลแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยในระยะเร่งด่วนจะด�ำเนินกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน�้ำ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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ห้วยโก๋น ๒ พร้อมระบบ และปรบัปรงุอำคำรระบำยลงล�ำห้วยให้สำมำรถใช้งำนได้  และก่อสร้ำงฝำยห้วยโก๋น ๒ 
ทดแทนฝำยเดิมของโรงเรียนที่ช�ำรุด พร้อมระบบส่งน�้ำระยะทำง ๔,๕๐๐ เมตร และถังเก็บน�้ำ  ในระยะยำว
จะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยผึ้ง ขนำดควำมจุ ๐.๗ ล้ำนลูกบำศก์เมตร

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
“ให้กรมชลประทานและส�านกังาน กปร. เร่งด�าเนินการให้แล้วเสรจ็โดยด่วน”  และทรงมพีระราชด�าริ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานชลประทาน  สรุปความว่า 
“ให้จัดท�ารางรินรับน�้าฝนตามอาคารของโรงเรียน และสร้างถังเก็บน�้าเพื่อรองรับน�้าฝนในอีก ๓-๔ 

เดือน อาจจะพอช่วยได้บ้าง” 
“โรงพยาบาลก็ล�าบากเรื่องน�้า ท�ารางรินหลังคา และถังเก็บน�้าให้โรงพยาบาลด้วย”
นอกจำกนี้ทรงมีพระรำชด�ำริเพิ่มเติม สรุปควำมว่ำ
“สถิติน�้าของโรงเรียนมีปัญหา ปลูกพืชได้น้อยมาก น่าจะเป็นปัญหาเรื่องน�้า ไม่มีน�้าก็ท�าอะไรไม่ได้” 
โอกำสนี้ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมพระรำชทำนเฉลิมพระเกียรติ ได้กรำบบังคมทูลเกี่ยวกับกำร

เปิดสอนหลักสูตรกำรวิชำชีพ 
ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ 
“โรงเรียนต้องวางแผนว่าจะเปิดสอนงานอาชีพอะไร ต้องมีเครื่องมือของโรงเรียนเองด้วย ส่วน

ช่างยนต์กับช่างไฟฟ้า มนีกัเรยีนมธัยมปลายทีจ่ะเรยีนเท่าไหร่ ขอให้ทางโรงเรยีนส�ารวจและท�าบญัชอีปุกรณ์ที่
ต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอนมาในเบื้องต้น”

“ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาท�าการสอนวิชาการท�าบัญชี” 
ต่อมำเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมธนำคำรขยะรีไซเคิลและแปลงผักสำธิต ทรงมีพระรำชด�ำริ

เพิ่มเติม สรุปควำมว่ำ
“โรงเรียนพอจะมีที่อยู่นิดหน่อย พอจะปลูกไม้ผลที่ทนแล้ง เช่น มะม่วง ขนุน ได้ไหม อย่างมะขาม

ป้อมที่โรงเรียนปลูกก็ดีผลทานได้”
“สอนนักเรียนให้ประหยัดน�้าจะได้ใช้น�้าอย่างพอเพียง”

 วัดนำ้�ไคร้ และโรงเรียนวัดนำ้�ไคร้นันทชัยศึกษ� หมู่ที่ ๙ ตำ�บลยม อำ�เภอท่� วังผ�  
จังหวัดน่�น

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ 
“ให้กรมชลประทานและส�านักงาน กปร. ร่วมกันจัดหาแหล่งน�้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 

ให้กับโรงเรียนวัดน�้าไคร้นันทชัยศึกษา ราษฎรบ้านน�้าไคร้ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีปัญหาขาดแคลนน�้า ช่วง
เดือนมีนาคม ถงึ พฤษภาคมของทกุปี โดยการก่อสร้างบ่อพกัน�า้ ขนาด ๒๗๐ ลบ.ม. ขดุลอกสระเก็บน�า้ ขนาด 
๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน�้า ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร” และทรงมีพระรำชด�ำริเพิ่มเติม สรุป
ควำมว่ำ “ควรสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน เรื่องการตัดไม้และ เผาป่า จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการใช้น�้า”

จำกนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศกำรด้ำนกำรศึกษำ ในกำรน้ี ได้มีพระรำชด�ำริแก่  นำยวำรินทร์  
บุษบรรณ ที่ปรึกษำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ กรมส่งเสริมกำรเกษตร สรุปควำมว่ำ “เห็นควร
ให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น การท�าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อ
น�ามาใช้ประโยชน์ ในการเพาะปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักของโรงเรียน โดยพระราชทานสูตรปุ๋ยให้
กับ กรมพัฒนาที่ดิน”
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

 หอประชุมพญ�งำ�เมือง มห�วิทย�ลัยพะเย� อำ�เภอเมือง จังหวัดพะเย� 
ในกำรนี้ ทรงประกอบพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ 

และผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำประจ�ำปีกำรศกึษำ ๒๕๕๕ และทรงประกอบพธิวีำงศลิำฤกษ์ “อำคำรศนูย์กำรแพทย์
มหำวิทยำลัยพะเยำ”

 วัดร�ชคฤห์ และโรงเรียนร�ชคฤห์วิทย� ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองพะเย� จังหวัดพะเย�

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ 

 เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�พิกุลทองอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนพีระย�นุเคร�ะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรี
นครินทร�บรมร�ชชนนี เฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในวโรก�สทรงครองร�ชย์
ปีที่ ๕๐ หมู่ที่ ๑ บ้�นบูก�ส�ล�แม ตำ�บลปะโด อำ�เภอม�ยอ จังหวัดปัตต�นี  

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
“มีผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียนขอให้ลูกหลานได้ท�างานที่โรงเรียน ในการนี้ รับสั่งให้พิจารณาความ

เหมาะสมว่ามีคุณสมบัติจะท�าอะไร แต่ถ้าจะเป็นครูหรือต�ารวจตระเวนชายแดน ต้องดูว่าจบด้านไหน เขา
เป็นผู้มีอุปการคุณ ควรจะผูกใจเอาไว้”

“เกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่นี่ดีกว่าเดิมมาก เมื่อก่อนมีไม่พอ”
“ชาวบ้านยังมีรายได้เสริมน้อย ๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท แถวทางใต้เรียกว่าน้อย ทางเหนือเรียก

เยอะ เอาไปขายที่ภูฟ้าก็ได้”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ สรุปได้ดังนี้

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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ระบบน�้ำดื่มสะอำดของโรงเรียนน้ี ด�ำเนินกำรโดย นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. ค่ำใช้จ่ำยประมำณ 
๒๐๘,๐๐๐ บำท ในกำรนี้ มีพระรำชกระแสรับสั่งว่ำ “ต่อไปถ้ามีชาวบ้านต้องการก็ขยายไปให้ชาวบ้านได้ 
และส�าหรับพื้นที่อื่นๆ ถ้าน�้าไม่ได้มาตรฐาน ก็ค่อยๆ ท�า”

“กศน. สอนได้ทั่วไปทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐบาล กศน. ก็น่าจะขยายให้มากขึ้น”

 แปลงโครงก�รเกษตรทฤษฎใีหม่ต�มแนวพระร�ชดำ�รใินพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั ศนูย์ศกึษ�
ก�รพฒัน�พกิลุทองอนัเนือ่งม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิตำ�บลกะลวุอเหนอื อำ�เภอเมอืง จงัหวดันร�ธวิ�ส 
โดยมี นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตรี นำยโกวิทย์ เพ่งวำณิชย์ รองเลขำธิกำร กปร. นำยวีรพงศ์ 
แก้วสวุรรณ รองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดนรำธิวำส นำยอภชิำต จงสกลุ อธบิดกีรมพฒันำทีด่นิ นำงสำยหยดุ เพช็รสขุ 
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ ตลอดจนข้ำรำชกำรเฝ้ำฯ รับเสด็จ

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
“การผลิตเมล็ดพันธุ์ควรมีการด�าเนินการภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ”
“จุลินทรีย์ที่น�ามาวิเคราะห์จากดินในใจกลางพรุซ่ึงมีประสิทธิภาพเหมือนปุ๋ยน�้า พด๑ ซึ่งมี

ประสิทธิภาพดีให้จดลิขสิทธ์ิและพัฒนาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ อาจใช้ชื่อย่อของศูนย์ศึกษาฯพิกุลทองฯ 
(ศพกท.๑)”

“การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ การศึกษาว่าจะมีแนวโน้มเจอ species ใหม่ หรือไม่ อย่างไร และ
ควรศึกษาการใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์”

“พิจารณาประสานกับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหาทางใช้ประโยชน์จากเช้ือ
แอคทีโนมัยซีส (actinomycetes) ซึ่งสามารถสร้างสารแอนติไบโอติค (antibiotic) ได้”

“ให้เก็บดินบริเวณพื้นที่ป่าที่นครนายก เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ด้วย”
“การค้นพบเชื้อชนิดใหม่ ที่มาจากตัวอย่างดินในบริเวณพื้นที่พรุโต๊ะแดงที่ยังไม่ถูกรบกวน 

จะพระราชานุญาตพระราชทานพระนาม”
“หากจะทดลองปรับปรุงดินเพื่อช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวประจ�าถิ่น สามารถน�าผลจากการศึกษา

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่ก�าลังศึกษาอยู่มาช่วยในการพัฒนาด้วย”
“ในพืน้ทีโ่รงเรยีนโครงการอาหารกลางวันทีม่พีืน้ทีว่่างอยู ่ควรจะปลกูไม้ผลในพืน้ทีโ่รงเรยีนเพิม่เตมิ”

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

 โรงเรียนบ้�นบ�งมะน�ว หมู่ที่ ๑ ตำ�บลกะลุวอเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดนร�ธิว�ส 
ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
“เด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด. แถวสงขลา ไม่ได้ทานอาหารเช้า พ่อแม่ต้องออกไปท�างานไม่มีเวลาท�า

อาหารเช้าให้ โรงเรียน ตชด.จึงต้องท�าอาหารเช้าให้นักเรียน”
“โภชนาการทีศ่นูย์ศกึษาฯ พกิลุทองฯ บอกว่า สาธารณสขุเปลีย่นเกณฑ์ท�าให้เดก็ตกเกณฑ์เยอะ ทัง้

ฟันผุและส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์ ต้องไม่ให้เด็กทานขนมกรุบกรอบ”
ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัดนรำธิวำสได้รำยงำนปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝ่ัง ในกำรน้ี ได้มพีระรำชกระแสรบัสัง่

ว่ำ “ดูเป็นจดุไม่ได้ เพรำะเป็นตลอดแนว หำกกัน้ตรงน้ีกจ็ะไปกระทบตรงอืน่ ใช้งบประมำณสงู ท�ำให้เฉพำะ
คนที่ร้องก็ไม่ได้”

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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“ปลกูกล้วยด ีกล้วยมปีระโยชน์หลายอย่าง ผกัช ีช่วงเวลาไหนก็แพง ต้องปลกูหมนุเวยีนการปลกูผกั
ในแปลงเกษตร ควรให้มีความหลากหลายของชนิดไม้ที่ปลูกและมีความต่อเนื่อง”

“ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกผัก แต่ไม่มีที่ ให้ใส่กระถาง ชื่อบางมะนาว ลองปลูกมะนาว ทดลองปลูก
มะนาวในบ่อซีเมนต์”

“ให้มีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงดินในพื้นที่แปลงเกษตรในโรงเรียนโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน”

“ให้ ดร.พสิทุธิ ์วจิารสรณ์ ไปดบู่อปลาทีเ่น่าทีโ่รงเรยีนปิยะชาต ิจงัหวดันครนายกและหาแนวทางแก้ไข” 
    จำกนั้น ทรงพระด�ำเนินไปยังศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงมะนำว ได้พระรำชทำนสิ่งของแก่ผู้แทน 
ผู้ดูแลเด็ก และผู้แทนเด็ก ชำย-หญิง และทอดพระเนตรกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ
“ต้องช่วยกันท�าให้เด็กสูงขึ้น และพยายามให้เด็กแปรงฟัน ฟันจะได้ไม่ผุ”

 โรงเรียนวัดประจ่� หมู่ที่ ๕ ตำ�บลน�หว้� อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล� 

 โรงเรียนป่�ระไมวิทย� หมู่ที่ ๒ ตำ�บลขุนตัดหว�ย อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล�

 โรงเรียนบ้�นเก่� หมู่ท่ี ๕ ตำ�บลคลองกว�ง อำ�เภอน�ทวี จังหวัดสงขล�

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นส้�นแดง หมู่ที่ ๑๑ ตำ�บลควนก�หลง อำ�เภอ
ควนก�หลง จังหวัดสตูล 

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ 
“ต้องเพิ่มการปลูกไม้ผลยืนต้น เช่น มะม่วง หาที่ปลูกไว้บ้าง”
มูลนิธิชัยพัฒนำได้กรำบบังคมทูลถวำยรำยงำนกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับน�้ำท่วมโรงเรียนต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนบ้ำนส้ำนแดงเป็นประจ�ำทุกปี โดยจะท�ำเป็นคันโอบ ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ 
สรุปว่ำ “เรื่องงบประมาณต้องมาวางแผนกันใหม่งบราชการ งบประมาณส�านักงาน กปร. ยังใช้ไม่ได้ เอามา
ดูกันใหม่ ใช้เงินมูลนิธิชัยพัฒนาไปก่อน”
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“มีพระราชกระแสรับสั่งกับ พลต�ารวจตรีเทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน 
เกี่ยวกับโรงเรียนแถวแม่น�้าโขง ยังมีหรือเปล่า แถวนั้นเขาล�าบาก หรือไม่ก็ ที่มีอยู่แล้วท�าให้ดีขึ้น”

“เรื่องการท�าบัญชีอยากให้นักเรียนท�ากับมือ จะได้หัดคิดเลข”
“เตย หวาย หามาปลูกไว้บ้างก็ดี จะได้เป็นวัตถุดิบในการท�างานฝีมือ”
“การแก้ไขปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังในเขตพืน้ทีจั่งหวดันราธวิาส ตามแนวทางทีผู่ว่้าราชการจงัหวดั

นราธวิาส ได้กราบบังคมทลูเม่ือวันที ่๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ทีโ่รงเรยีนบ้านบางมะนาว น้ัน ต้องใช้งบประมาณ
สูง ควรที่จะพิจารณาการปลูกต้นไม้ โดยเฉพาะการปลูกป่าชายหาดและป่าชายเลน ซึ่งจะช่วยบรรเทาการ
กัดเซาะชายฝั่งได้”

 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นหินจอก หมู่ที่ ๖ ตำ�บลลิพัง อำ�เภอปะเหลียน  
จังหวัดตรัง 

ในกำรนี้ ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ สรุปควำมว่ำ 
“ให้กรมชลประทานและส�านักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านหินจอก และราษฎรบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภค บริโภค และ
ท�าการเกษตร โดยปรับปรุงฝายหินจอกของราษฎรที่ช�ารุดเสียหาย”

“ให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง มาสอนการท�าผ้าบาติก ประดิษฐ์พวงกุญแจองุ่นจากลูกปัด และพวก
กุญแจตุ๊กตาหอมจากการบูร”

 พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเข�คอหงส์ ในโครงก�รปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล�

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทอดพระเนตรนิทรรศกำรและพื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โครงกำรนี้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้ถวำยสิทธิกำรใช้พื้นที่ดินบนเขำคอหงส์ 
จ�ำนวน ๒๐๐ ไร่ เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมกิจกรรมปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้เป็นแหล่งกำร
ศึกษำและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตในเขตภำคใต้

 ศูนย์ประชุมน�น�ช�ติฉลองสิริร�ชสมบัติครบ ๖๐ ปี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
จังหวัดสงขล�  โดยมีนำยสุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ นำยโกวิทย์ เพ่งวำณิชย์ 
รองเลขำธิกำร กปร. นำยลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ และ
คณำจำรย์เฝ้ำฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทอดพระเนตรนิทรรศกำรโครงกำรพัฒนำเกำะ
บุโหลน จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นโครงกำรที่มูลนิธิชัยพัฒนำและมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ร่วมกันด�ำเนินงำน 
โดยมีแผนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ๔ ด้ำนหลัก ๑๑ กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข กิจกรรม
ด้ำนระบบสำธำรณูปโภค กิจกรรมด้ำนอำชีพ และกิจกรรมด้ำนสังคมและศิลปวัฒนธรรม
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ส�ำนักงำน กปร. ได้พิจำรณำกลั่นกรองวิเครำะห์แผนงำน/โครงกำรเสนอ กปร. อนุมัติงบประมำณ
ให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ รวมทั้งสิ้น ๒๑๑ โครงกำร/กิจกรรม โดยกระจำย
ตำมพื้นที่ต่ำง ๆ และประเภทกำรพัฒนำ ดังนี้

โครงการและกิจกรรมด�าเนินงาน รวมทั้งสิ้น  ๒๑๑ โครงกำร/กิจกรรม
 ภำคกลำง  จ�ำนวน ๔๔ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๒๐.๘๕)
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�ำนวน ๕๐ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๒๓.๗๐)
 ภำคเหนือ  จ�ำนวน ๖๘ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๓๒.๒๒)
 ภำคใต้  จ�ำนวน ๔๑ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๑๙.๔๓)
 ไม่ระบุภำค  จ�ำนวน ๘ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ   ๓.๘๐)

โดยมีกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
 ด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน ๗๐ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๓๓.๑๘)
 ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ จ�ำนวน ๕ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ  ๒.๓๗)
 ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน�้ำ จ�ำนวน ๙๕ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๔๕.๐๒)
 ด้ำนกำรพัฒนำคมนำคม/สื่อสำร จ�ำนวน ๒ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๐.๙๕)
 ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร จ�ำนวน ๓ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๑.๔๒)
 ด้ำนกำรพัฒนำบูรณำกำรอื่น ๆ จ�ำนวน ๓๖ โครงกำร/กิจกรรม (ร้อยละ ๑๗.๐๖)

การบริหารจัดการงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ งบกลาง
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ภำคกลำง ร้อยละ ๒๐.๘๕

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ ๒๓.๗๐

ภำคเหนือ ร้อยละ ๓๒.๒๒

ภำคใต้ ร้อยละ ๑๙.๔๓

ไม่ระบุภำค ร้อยละ   ๓.๘๐

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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งานฎีกา
ฎกีา หมำยถงึ ค�ำร้องทกุข์ทีร่ำษฎรทลูเกล้ำฯ ถวำยต่อ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั และพระบรมวงศ์ 

เพือ่ขอพระรำชทำนพระมหำกรณุำในเรือ่งต่ำง ๆ  เช่น ขำดแคลนถนน น�ำ้ ไฟฟ้ำ ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อม กำรไม่ได้รบั
ควำมเป็นธรรมในเรื่องที่ดินท�ำกิน ต้องกำรอำชีพ ฯลฯ  

รูปแบบและวิธีการทูลเกล้าฯ	ถวายฎีกา	มี	๒	ทาง	คือ กำรทูลเกล้ำฯ ถวำยอย่ำงเป็นทำงกำรผ่ำน
ส�ำนักรำชเลขำธิกำร และกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยในเวลำเสด็จพระรำชด�ำเนินผ่ำนหรือเสด็จพระรำชด�ำเนิน
เยี่ยมเยียนรำษฎรในภูมิภำคต่ำง ๆ
	 	 			กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิกรณรีาษฎรทูลเกล้าฯ	ถวายฎีกาของส�านกังาน	กปร. 

จำกกำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงส�ำนกัรำชเลขำธิกำร ส�ำนักงำน กปร. กรมชลประทำน และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีกำรก�ำหนดกรอบระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนไม่เกิน ๑ ปี โดยนับตั้งแต่ส�ำนักงำน กปร. ได้
รับเรื่องจำกส�ำนักรำชเลขำธิกำร จนถึงขั้นตอนกำรสรุปข้อมูลเสนอส�ำนักรำชเลขำธิกำร

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของส�านักงาน	กปร.	
	 ขั้นตอนที่	๑	 : เมื่อได้รับหนังสือจำกส�ำนักรำชเลขำธิกำรแล้ว ส�ำนักงำน กปร. จะแจ้งให้

หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง (ภำยใน ๘ วันท�ำกำร) พจิำรณำและเสนอแนะข้อคดิเหน็พร้อมเสนอแนะแนวทำงในกำรให้
ควำมช่วยเหลือ

	 ขัน้ตอนที	่๒	:	ประมำณ ๑ เดอืน หลงัจำกส่งหนังสอืแล้ว จะจดัส่งเจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนักงำนเข้ำ
ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

	 ข้ันตอนที	่๓	: หน่วยงำนสรปุผลกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ พร้อมแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลอื
ส่งมำยังส�ำนักงำน กปร. ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด ดังนี้ 

 ๑. กรมชลประทำน ๙๐  วัน
 ๒. กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ๖๐  วัน
 ๓. กระทรวงมหำดไทย ๑๕  วัน
 ๔. หน่วยงำนอื่น ๆ ๓๐  วัน
	 ขัน้ตอนที	่๔	:	เมือ่ได้รบัข้อมลูจำกหน่วยงำนครบถ้วนแล้ว ส�ำนักงำน กปร. จะจัดท�ำสรปุข้อมลู

เสนอส�ำนักรำชเลขำธิกำร โดยมีกรอบระยะเวลำ ๔๐ วัน นับจำกได้รับหนังสือของหน่วยงำนฉบับสุดท้ำย
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้พระรำชทำนพระมหำกรุณำธิคุณในกำรให้ควำมช่วยเหลือ

เพื่อบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขแก่รำษฎรที่เดือดร้อน ที่ได้ทูลเกล้ำฯ ถวำยฎีกำจนเกิดเป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริหลำยโครงกำรนับตั้งแต่ทรงครองสิริรำชสมบัติเป็นต้นมำ

 ในปี ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้เชิญพระรำชกระแสของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่ได้พระรำชทำนพระมหำกรุณำธิคุณทรงรับไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ และได้พระรำชทำนแนวพระรำชด�ำริในกำรด�ำเนินงำนเรื่องฎีกำ สรุปได้ดังนี้

 ๑. ขั้นตอนและวิธีกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริที่มำจำกฎีกำ
  ๑.๑ โครงกำรขนำดใหญ่มงีบประมำณในกำรด�ำเนนิงำนสงู มอบหมำยให้ส�ำนกังำน กปร. 

รับด�ำเนินกำร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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  ๑.๒. โครงกำรขนำดเลก็ และเป็นโครงกำรทีม่กีจิกรรมด�ำเนนิงำนครบวงจร มคีวำมจ�ำเป็น
เร่งด่วน และใช้งบประมำณไม่สูงมำก มอบหมำยให้มูลนิธิชัยพัฒนำรับด�ำเนินกำร

  ๑.๓. โครงกำรที่สำมำรถใช้งบปกติของส่วนรำชกำรด�ำเนินกำรได้ให้ประสำนแจ้ง
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องรับด�ำเนินกำร

 ๒. กำรท�ำโครงกำรแก้ปัญหำของผู้ร้องฎีกำ ควรพิจำรณำประโยชน์ที่เกิดจำกโครงกำรว่ำ 
ต้องสร้ำงประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน หมู่บ้ำนในส่วนรวมมำกกว่ำแก้ปัญหำเฉพำะผู้ร้อง

 ๓. ทรงให้ควำมส�ำคญักบักำรประชำสมัพนัธ์สร้ำงควำมเข้ำใจกับผูร้้อง ชมุชน ในระหว่ำงกำร
ด�ำเนินกำรโครงกำร โดยควรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจให้เห็นถึงพระมหำกรุณำธิคุณที่พระรำชทำน
ควำมช่วยเหลือแก่รำษฎรที่เดือดร้อน ทั้งนี้ สำมำรถใช้สื่อประเภทต่ำง ๆ เช่น วิทยุของส่วนรำชกำรในพื้นที่ 
เช่น วิทยุทหำร สถำบันกำรศึกษำ หรือทำงเว็บไซต์ต่ำง ๆ

โดยกำรด�ำเนินกำรด้ำนฎีกำของส�ำนักงำน กปร. ในรอบปีที่ผ่ำนมำสรุปได้ดังนี้

สรุปการด�าเนินการฎีกา	(ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗)

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอปราณบุรี	
	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 โครงการพัฒนาพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย
	 โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านหินลาด	อ�าเภอเมืองมหาสารคาม
	 จังหวัดมหาสารคาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�าคัญ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)



	 โครงการฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลจอมพระ	
	 และต�าบลยม	อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน
	 โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรบ้านนาเหรียงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านนาเหรียง	
	 หมู่ที่	๑	ต�าบลครน	อ�าเภอสวี	จังหวัดชุมพร
	 โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านปิยะมิตร	หมู่ที่	๒	
	 ต�าบลตาเนาะแมเราะ	อ�าเภอเบตง	จังหวัดยะลา
	 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
 

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗



๒.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอชะอ�า	
จังหวัดเพชรบุรี	

  เน้นฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ให้ท�าการ
ทดลองปลูกหญ้าแฝก เพื่อการปรับปรุงบ�ารุงดิน รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมในด้านต่างๆ เช่น เกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรในระบบ
วนเกษตร หรือเกษตรธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า เช่น 
เนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์พื้นถิ่นดั้งเดิม เพื่อไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

 ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานกว่า ๖๐ ปี พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ ่มเทพระวรกายในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร ้อนของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค ให ้มี 
ความ “พออยู่ พอกิน” จึงได้พระราชทานแนวพระราชด�าริ
ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่
ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธี
การพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละ
ภูมิภาค “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ “One Stop Service” เป็นแบบจ�าลอง

ของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค โดยเน้นการบูรณาการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์รวม
ในการให้บริการแก่ราษฎรทั้งนี้เพื่อให้ได้รับความสะดวกและประโยชน์

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มี ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ตามภูมิภาค ได้แก่ 

๑.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		
อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

  เน้นการปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและน�้า 
ให้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่บริเวณนี้เสื่อมคุณภาพ 
จนกลายเป็นดนิทราย มกีารชะล้างพงัทลายของดนิ เช่น การพฒันาปรบัปรงุดนิ 
โดยใช้ปุ๋ยพืชสด การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชแซม การฟื้นฟูสภาพป่าบ�ารุง
พันธุ์ไม้เดิม สาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในกระชัง ซึ่งราษฎรสามารถน�าไป
ประกอบอาชีพเป็นรายได้ ถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาตามแนวเกษตร
ยั่งยืน (Sustainable Agriculture)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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๓.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		
อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	

  เน้นการพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
ชายฝ่ัง ตลอดจนพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบผสมผสาน  เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจของท้องถิ่นแถบชายฝั่งทะเลในพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อยกระดับฐานะและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่และชุมชน
โดยรอบ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและรักษาดุลยภาพ
ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๔.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสกลนคร		

  เน้นพัฒนาการเกษตรต่างๆ ตามความเหมาะสม ส�าหรับ
เป็นตัวอย่างให้ราษฎรน�าไปปฏิบัติ ได้แก่ การพัฒนาป่าไม้ด้วยระบบ
ชลประทาน และการปลกูพชืเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการเพิม่รายได้ของเกษตรกร 
ศึกษาทดสอบการปลูกข้าวไร่สายพันธุ์ที่ดีเด่น ศึกษาการปลูกยางพารา และ
ไม้ผลที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		
อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่		

  เน้นการพัฒนาเพ่ือหารูปแบบในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณต้นน�้า
ล�าธารของภาคเหนือ เพื่อเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาลุ่มน�้าอื่น ๆ ในภูมิภาค 
โดยใช้ระบบชลประทานเข้าเสริม  การปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
เพื่อให้ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเน้นเรื่องการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน�้า
ล�าธารให้สมบูรณ์เป็นหลัก และให้ปลายทางเป็นการศึกษาด้านประมง
ตามอ่างเก็บน�้า

๖.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดนราธิวาส	

  เน้นการพัฒนาพื้นที่พรุในลักษณะผสมผสานเพื่อแก้ปัญหา
ดินเปร้ียว ท่ีมีสภาพเป ็นกรด ปรับปรุงดินเ ส่ือมโทรมด ้วยสาเหตุ
ต่างๆ ทั้งดินเค็ม และดินทราย ฯลฯ ซ่ึงแต่เดิมเกษตรกรไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากที่ดินให้กลายเป็นดินที่มีคุณภาพสามารถท�าการเพาะปลูก
ได้จัดท�าแปลงสาธิตการพัฒนาที่ดินตามแนวทาง “เกษตรทฤษฏีใหม่” เช่น 
การพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่เปรี้ยวจัด การใช้น�้าชะล้างกรดจากดิน 
การพัฒนาพื้นที่ป่าพรุ การอนุรักษ์และบ�ารุงพันธุ์ ไม้ในป่าพรุ การทดลอง
ด้านประมงและเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานศึกษา	วิจัย	ทดลอง

ด�าเนนิการศกึษาวิจยัทัง้สิน้จ�านวน ๑๒๗ เรือ่ง ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จ�านวน ๑๑๒ เรือ่ง และด�าเนนิการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ�านวน ๙ เรื่อง ประกอบด้วย 

•	 งานวิจัยใหม่จ�านวน	๒	เรื่อง	

๑. ศึกษาการทนร่มเงาของหญ้าแฝกในพื้นที่ร่มเงาต่างๆ กัน 
๒. การประเมินการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และค่าดัชนีพื้นที่เรือนยอดในพื้นที่ป่าของศูนย์ฯ

•	 งานวิจัยต่อเนื่องจ�านวน	๗	เรื่อง

๑. ศึกษาทดลองการใช้ปุ๋ยสั่งตัดร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว ข้าวโพดและ มันส�าปะหลัง
๒. การทดแทนของพรรณพชืด้ังเดิมในพ้ืนทีฟ้ื่นฟปู่าในแปลงป่ารุน่สองแปลงป่ายคูาลปิตสัและแปลง

ป่าสนประดิพัทธ์บริเวณศูนย์ฯ
๓. เปรยีบเทยีบระดบัความเข้มข้นฮอร์โมนสงัเคราะห์บเูซอเรลนิ (LHRHa) ต่อการผลติกบนานอกฤดู
๔. ศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์ พด.๑๑ (ปอเทือง) ในการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์

ฉัตรทองในชุดดินจันทึก
๕. ศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกในสภาพร่มเงาที่มีระดับความเข้มแสงต่างๆ
๖. การเลี้ยงไก่ไข่ลูกผสมแบบปล่อยอิสระ
๗. ศกึษาอตัราการใช้ต้นข้าวโพดและหญ้าขจรจบทดแทนขีเ้ลือ่ยไม้ยางพารา ในการเพาะเหด็นางฟ้า

ภูฐาน
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งานขยายผล	และถ่ายทอดเทคโนโลยี

๑.	สาธิตพัฒนาอาชีพการเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 •	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ ได้ด�าเนินการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าโดยท�าการ

ผลติกล้าหญ้าแฝกแจกจ่ายเพือ่การอนรุกัษ์ดนิและน�้าในพืน้ทีห่มู ่๕ บ้านหนองว่านเหลอืง ต�าบลเขาหนิซ้อน 
และหมู ่๑๑ บ้านหนองประดู่ลาย พร้อมจัดงานรณรงค์การปลกูหญ้าแฝก ๑ ครัง้ที ่หมู ่๑ บ้านช�าขวาง ต�าบล
เขาหินซ้อน 

 
	 •	 ด้านการพัฒนาอาชีพ 
	 ด้านการเกษตร ท�าแปลงสาธติการเพิม่ผลผลติมนัส�าปะหลงัในพืน้ทีเ่กษตรกรจ�านวน ๓ แปลง 

พื้นที่แปลงละ ๔ ไร่  ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ฉัตรทอง ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ฉัตรเงิน ผลิตเมล็ด
พนัธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์พนมสารคาม และผลิตถั่วฝักยาวพุ่มพันธุ์เขาหินซ้อน สาธิตการปรับปรุงบ�ารุงดินด้วย
ปุย๋พชืสดและพชืคลุมดินสามารถเกบ็เมลด็พนัธุไ์ว้ใช้หมนุเวยีนได้ ๑๔ ชนิด เช่น ถัว่พุม่แดง ถัว่เขยีว ปอเทอืง 
ถั่วมะแฮะ เป็นต้น ผลิตน�้าหมักชีวภาพแจกจ่ายผลิตสารขับไล่แมลงซุปเปอร์ พด.๗ นอกจากนั้นท�าการผลิต 
และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕  และพันธุ์ปทุมธานี ๑ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรจ�านวน 
๑๕๓ ราย และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนจ�านวน ๕ โรง 

	 ด้านปศสัุตว์	ผลิตลูกไก่ไข่ลกูผสมเขาหนิซ้อน และพฒันาสายพนัธุเ์ป็ดปากน�า้เขาหนิซ้อนและ
น�ามาส่งเสริมให้แก่เกษตรจ�านวน ๑๐ รายๆ ละ ๒๔ ตัว และอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ปีกสวยงามและไก่พันธุ์
พื้นเมืองเหลืองหางขาวจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงสุกร ๑ กลุ่ม ๑๐ ราย โดยให้ยืมแม่พันธุ์รายละ ๒ ตัว และให้คืน
ลูกสุกรตามจ�านวนที่ยืมไปภายในเวลา ๖ เดือน

	 ด้านประมง	 สาธิตการเลี้ยงและอนุบาลลูกปลานิลในกระชัง ผลิตพันธุ์ปลากินพืช และผลิต
ปลาดุกอุยเทศ รวมถึงผลิตพันธุ์กบเพื่อแจกจ่ายเกษตรกร 

๒.	 สร้างความรู ้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนว
พระราชด�าร ิ

 ด�าเนินโครงการเยาวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อมมีโรงเรียนในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯเข้าร่วม ๖ โรง 
และอบรมขยายผลให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ท�าการส่งเสริม
การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จ�านวน ๖ โรง และส่งเสริมการปรับปรุงดินด้วย
ปุย๋พชืสด (ถัว่พร้าและถัว่เขยีวผวิมนั) ในพ้ืนทีท่ีไ่ด้รบัการปรบัปรงุจ�านวน ๒,๕๐๐ ไร่ นอกจากน้ัน ผลติกล้าไม้
กนิได้ เช่น สะเดา ขีเ้หล็ก เพกา แคบ้าน มะขาม ฯลฯ และไม้ประจ�าถิน่ เช่น ยางนา มะค่าโมง พะยงู มะหาด ฯลฯ 
เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วยงานเพื่อน�าไปปลูก
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๓.	ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	
 ส่งเสรมิให้เกดิการรวมกลุม่อาชพีเพือ่ช่วยพฒันาศกัยภาพของกลุม่ให้ดยีิง่ขึน้โดยให้การสนับสนุน

บ่อน�้าตื้นซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพาะปลูกจ�านวน ๗๐ บ่อ สนับสนุนกล้าไม้สมุนไพรให้แก่กลุ่มสมุนไพร 
ส่งเสริมการท�าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนให้เกษตรกรจ�านวน ๕ กลุ่มและโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน ๔ โรง รวมจ�านวน  ๑๔๗ ราย ได้จัดท�าแปลงผลิตข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ในพื้นที่
ศนูย์ฯ จ�านวน ๑๒ ไร่ แบ่งเป็นพืน้ทีผ่ลิตเมล็ดพนัธุค์ดั ๐.๕ ไร่ ผลติพนัธุห์ลกั ๑๑.๕ ไร่ โดยคดัเลอืกเกษตรกร
เข้ารบัการอบรมจ�านวน ๓๐ ราย และส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดสารพษิและไม้ผลแบบสวนหลังบ้านจ�านวน 
๑๐๘ ราย

๔.	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
  ซ่อมแซมปรบัปรงุเส้นทางล�าเลียงในไร่นาในพืน้ทีต่�าบลเขาหนิซ้อนหมู ่๑ บ้านห้วยลกึระยะทาง 

๒.๑ กิโลเมตร และบ้านเตาลวดโยงระยะทาง ๔.๓ กิโลเมตร และซ่อมแซมศนูย์เรยีนรูใ้ห้แก่เกษตรกรต้นแบบ
จ�านวน ๒ ราย พัฒนาแหล่งน�้าประจ�าไร่นาขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรจ�านวน ๕ แห่ง และพัฒนา
ศกัยภาพเกษตรกรต้นแบบ ให้ได้รบัความรูอ้าชพีเพิม่เติมเพือ่น�าไปวางแผนพฒันาอาชพี และศนูย์ฯ ให้บรกิาร
ตรวจวเิคราะห์ดนิและคณุภาพปุ๋ยอนิทรย์ีไปยงัพืน้ทีโ่รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนในพืน้ทีจั่งหวดัสระแก้ว
จ�านวน ๑๑ โรงและพืน้ทีจ่งัหวัดฉะเชิงเทราจ�านวน ๓ โรง เพือ่เน้นให้เกษตรกรท�าการปรบัปรงุบ�ารงุดนิตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงดินให้แก่เกษตรกร

งานประชาสัมพันธ์	และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ครั้งที่	๑	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ประโยชน์สุขสู่
ปวงประชา” ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้นจ�านวน ๑๗,๘๕๐ คน

ครั้งที่	๒	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหา ปวงประชาเป็นสุขสันต์” ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้าเยี่ยมชมจ�านวน ๑๑,๑๘๖ คน

ประโยชน์ที่ได้รับ

มีศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�ารไิด้จ�านวนทัง้สิน้ ๑๒ กลุม่ ซึง่ศนูย์เรยีนรูจ้ะท�าหน้าทีเ่ป็นเครอืข่าย
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นตัวอย่างแสดงผลส�าเร็จด้านการด�าเนินงานขยายผลของศูนย์ฯ ที่ชัดเจน 
นอกจากนัน้ มีการรวมกลุม่เพื่อสง่เสริมอาชพีให้แกเ่กษตรกรในพื้นที่หมูบ่า้นรอบศนูย์ฯ ไดจ้�านวน ๓๕ กลุ่ม
อาชีพ ส่งผลให้ในแต่ละปีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่มากกว่า ๑,๐๐๐ ราย ทั้งยังมี
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คณะเข้าถ่ายท�าสารคดีเพื่อน�าไปเผยแพร่สู่สาธารณะจ�านวน ๑๘ คณะ และมีผู้เข้าศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยม
ชมตลอดปี ๒๕๕๗ ทัง้หน่วยงานราชการ เกษตรกร นิสตินักศกึษา ประชาชนทัว่ไปรวมถงึคณะผูเ้ยีย่มชมจาก
ต่างประเทศ รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น ๑๐๖,๖๔๖ คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

งานศึกษา	วิจัย	ทดลอง

๑. ศึกษาผลของน�้าทิ้งจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น�้าในอ่าวคุ้งกระเบน
๒. การขยายพันธุ์หญ้าทะเลด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
๓.  ศึกษาการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวัน (Chrysomya megacephla) เพื่อทดแทนโปรตีนใน 

อาหารสัตว์
๔. ศึกษาความหลากหลายชนิดเห็ดในพื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งศูนย์ฯ
๕. ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดสกุลนางรมในโรงเรือนแบบต่างๆ พื้นที่ศูนย์ฯ

๖. ทดสอบรูปแบบรังที่เหมาะสมในการเลี้ยงชันโรง ในพื้นที่ศูนย์ฯ

งานขยายผล	และถ่ายทอดเทคโนโลยี

๑.	การจัดท�าแปลงสาธิตและการบริการ
 •	 	ด้านการประมง ด�าเนนิการดูแลรกัษาคณุภาพน�า้ และคณุภาพดนิ สิง่แวดล้อมในการเพาะ

เลีย้งให้เหมาะสมต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ การบรกิารด้านคลนิิกสตัว์น�า้ การให้ค�าแนะน�าเกีย่วกับเทคนคิวธิี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่ถูกต้อง พร้อมทั้งการสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในกระชัง การเลี้ยงสัตว์น�้าในบ่อดิน 

   •	 ด้านการเกษตร	 ด�าเนนิการจัดท�าแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสานและแปลงเกษตรทฤษฎใีหม่  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และน�าความรู้ไปประกอบอาชีพ เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พืชที่ปลูกได้แก่ เห็ดเศรษฐกิจ ผักชนิดต่าง ๆ หมุนเวียนตามฤดูกาล 
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อาทิ กวางตุ้งใบ คะน้า ผักบุ้ง เป็นต้น  ไม้ผลปลอดสารพิษ อาทิ แก้วมังกร ชมพู่ทับทิมจันทร์ น้อยหน่า 
มังคุด ทุเรียน เป็นตน้ และพชืไร่หมุนเวียนและไมด้อกไมป้ระดับ อาท ิข้าวโพดหวาน ดาวเรือง รวมทัง้แปลง
ยางพารา  การจัดท�าแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพร ในพื้นที่ ๔ ไร่ ซึ่งปลูกพืชสมุนไพรรวม ๑๕๐ 
ชนิด และจัดท�าแปลงผักพื้นบ้านภาคตะวันออกที่รวบรวม ไว้กว่า ๘๐ ชนิดพืช เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ
ได้มีแหล่งเรียนรู้ 

สาธติการท�าปุย๋หมกัจากดนิเลนนากุง้ การท�าปุย๋อินทรย์ี การแสดงพนัธ์ุหญ้าแฝก รวมทัง้การส่งเสรมิ
การแปรรปูผลผลติทางการเกษตรเพือ่การถนอมอาหารและเพิม่มลูค่าของผลผลติ และเพิม่ช่องทางการตลาด
ของสินค้าเกษตร เช่น ผลิตแก่นตะวันเชื่อมอบแห้ง ชาแก่นตะวัน ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ข้าวกล้องงอกแดง 

น�้าลูกหม่อน ข้าวกล้องงอก ไอศกรีมแก้วมังกร ฯลฯ 

	 •	 ด้านการปศุสัตว์	ด�าเนินการสาธิตวิธีการเลี้ยงสุกร ไก่ เป็ด กวาง อย่างถูกวิธี การปลูกพืช
อาหารสัตว์ และในปี ๒๕๕๗ นี้ได้เน้นการส่งเสริมการลดต้นทุนค่าอาหารโดยการเพาะหนอนเพื่อเลี้ยง
สัตว์ปีก ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้ ๔๕๐ บาทต่อเดือน 

๒.	 การถ่ายทอดความรู้/การฝึกอบรมด้านการเกษตร
 ศนูย์ฯ ได้ด�าเนนิการถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่เกษตรกรและเยาวชน โดยมกีารสาธติในพืน้ทีจ่รงิ 

พร้อมต้ังกลุ่มเพ่ือให้เกษตรกรมีความเข้มเข็ง อาทิ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเพาะขยายจุลินทรีย์
ไตรโคเดอร์ม่าและจดัตัง้กลุม่จ�านวน ๒๐ คน การถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่เกษตรกรและผูส้นใจรวม ๕๓๙ คน 
โดยจัดอบรม อาทิ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ การผลิตข้าวพันธุ์ดี การพัฒนา
คุณภาพข้าว และการบรหิารจดัการกลุ่ม  การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเลีย้งผึง้ชนัโรงเพือ่การเกษตร ๓๐ ราย 
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๓.	ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ
 ตดิตามกลุ่ม และประเมนิศกัยภาพกลุม่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในปี ๒๕๕๗ ศนูย์ฯ ได้พจิารณาส่งเสรมิ

ปัจจยัการเกษตรและอบรมความรูเ้พิม่เตมิให้แก่กลุม่ เพือ่ให้กลุม่มคีวามเข้มแขง็ขึน้ อาท ิกลุม่ผลติข้าวพนัธุด์ี
สมาชิก ๓๑ ราย และโรงสีข้าวชุมชน สมาชิก ๑๓๒ ราย  กลุ่มผลิตผักอนามัยปลอดสารพิษ ๑๐ ราย 
รวมพื้นที่ ๑๐ ไร่ โดยปลูกผักแบบหมุนเวียน กลุ่มผลิตพืชหลังนา ๓๐ ราย กลุ่มใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าวและ
สวนผลไม้ ๔๐ ราย รวมพื้นที่ ๒๐๐ ไร่  กลุ่มการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักและน�้าหมักชีวภาพ ๕๐ ราย 
รวมพื้นที่ ๒๕๐ ไร่ และกลุ่มการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ๓๐ ราย รวมพื้นที่ ๑๕๐ ไร่

๔.	งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิสุขภาพเกษตรปลอดภยัสารพษิและการคดักรองสารเคมตีกค้างในเลอืด

ของเกษตรกรและประชาชนในพืน้ทีต่�าบลวงัโตนด การปรบัปรงุแปลงสมนุไพรและปรบัปรงุการบรกิารแพทย์
ทางเลือกในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวังโตนด  การเริ่มสร้างศักยภาพสมาชิกแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพร การจัดอบรมหมอประจ�าบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด้านความรู้การท�าบัญชีและการสหกรณ์ อาทิ การจัดท�าบัญชีกลุ่มอาชีพ  การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์แก่นักเรียนโรงเรียน การให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน และ
พื้นที่ขยายผล 

งานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	

๑.	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง
 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าในอ่าวคุ้งกระเบนประจ�าทุกเดือน ๒๔ จุดทั่วอ่าว พบว่ามีคุณภาพ

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าน�้าท้ิงจากการเลี้ยงสัตว์น�้ายังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในอ่าว
คุ้งกระเบน และน�้ามีคุณภาพที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้ และได้ด�าเนินการขยายพันธุ์สัตว์น�้า อาทิ 
การด�าเนนิโครงการธนาคารปไูข่ โดยกลุม่ชาวประมงพืน้บ้านขึน้ทีเ่จ้าหลาว และหมู ่๗ ต�าบลสนามไชย ยงัได้มี
ขยายผลงานธนาคารปูไข่ไปยงัจงัหวัดตราดอีกด้วย โดยในปี ๒๕๕๗ สามารถปล่อยพนัธุป์มู้าได้ ๘๐,๐๐๐ ตวั 
ศูนย์ฯ ได้ผลิตและปล่อยสัตว์น�้าชายฝั่งบริเวณชายหาดแหลมเสด็จและพื้นที่ใกล้เคียง ในปี ๒๕๕๗ นี้ คือ 
พันธุ์กุ้งแชบ๊วย จ�านวน ๕,๗๐๐,๐๐๐ ตัว พันธุ์หอยหวาน จ�านวน ๗๐,๐๐๐ ตัว และพันธุ์ปลากะพงขาว 
จ�านวน ๒๐,๐๐๐ ตัว  

 จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ ้งกระเบน ฝึกอบรมนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรี และใกล้เคียง จ�านวน ๔๙ คน 
จาก ๑๙ โรงเรียน และได้มีการจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
และการสาธิตการเลี้ยงสัตว์น�้าในกระชัง

๒.	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	
 บ�ารุง ดูแล รักษาพื้นที่ป่า ได้แก่ ป่าชายเลน ๑,๓๐๐ ไร่ และทางเดินศึกษาธรรมชาติ ๗๗ 

กิโลเมตร ตลอดจนการจัดท�าป้ายสื่อความหมาย นิทรรศการ ศูนย์บริการข้อมูล สวนรุกขชาติ พื้นที่ ๑๔ ไร่ 
ป่าไม้ชายหาด ๕ ไร่  ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด ๒๖๐ เมตร แปลงปกปักพันธุกรรมพืชป่าชายเลน 
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ชายหาดและสมุนไพรพื้นบ้าน พื้นที่ ๒๗ ไร่ และผืนป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน ฯ ครอบคลุม
พื้นที่ ๑๑,๓๗๐ ไร่

 ด�าเนินการเพาะช�ากล้าไม้ป่าชายเลน ไม้ยืนต้นและไม้ประดับ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจ รวมทั้ง
การจัดท�าโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลน โครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม 
โครงการยุวชนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร และโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวัดคลองขุด

งานประชาสัมพันธ์

๑.		การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ		

     เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และเข้าร่วมกจิกรรมประชาสมัพนัธ์กบัหน่วยงานต่างๆ ในหลายโอกาส อาทิ  
งานสัมมนาวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และการจัดนิทรรศการ เมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ี การจดัการประชมุเชงิปฏบิตักิาร
ขยายผลส�าเรจ็ของศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเมือ่วันที ่๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๗ มีสมาชิก
องค์กรบรหิารส่วนท้องถิน่จงัหวัดระยองเข้าร่วม ๑๓๙ ราย  การประชมุเชงิปฏบิตักิารเจ้าหน้าทีก่รมส่งเสรมิ
การเกษตรเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   จ�านวน ๖๔ ราย 

๒.	สื่อประชาสัมพันธ์	
     ในปี ๒๕๕๗ ศนูย์ฯ ได้จดัท�าส่ือประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบต่างๆ อาท ิการจัดท�าเอกสารเผยแพร่ 

อาทิ เอกสารแนะน�าศูนย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารแผ่นพับเรื่อง “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ”  
เรือ่ง “คูมื่อทางเดนิศกึษาธรรมชาตป่ิาชายเลน” การให้ข้อมลู และอ�านวยความสะดวกในการถ่ายท�าสารคด/ี
ภาพยนตร์  การร่วมจัดนิทรรศการกับจังหวัดจันทบุรี การร่วมโครงการจังหวัด/อ�าเภอเคลื่อนที่ เป็นต้น
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ประโยชน์ที่ได้รับ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี ได้ด�าเนินงาน
ปี ๒๕๕๗ อาทิ ให้บริการด้านคลินิกโรคสัตว์น�้าและวิเคราะห์คุณภาพน�้า กว่า ๑๐,๐๐๐ ตัวอย่าง ให้ความรู้
แก่กลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้ จัดอบรม ๒๕ หลักสูตร มีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน เยาวชนเข้าร่วมกว่า 
๘๐๐ คน ขยายผลในพื้นที่เกษตรกร ๗๐๐ ไร่ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร ๒๐ กลุ่ม ส�าหรับด้าน
การอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมด�าเนนิการปลอ่ยสตัว์น�้ากว่า ๖ ล้านตวั ดแูลรกัษาพืน้ทีป่่ากว่า ๑๒,๐๐๐ ไร่ ส่งเสรมิ
กล้าไม้กว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ กล้า รวมทั้งยังรองรับปริมาณผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์จ�านวนกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน  
  ซึง่การด�าเนนิงานทีผ่่านมาจะยงัผลให้คณุภาพชวีติของประชาชนในพืน้ทีโ่ดยรอบศนูย์ฯ ให้ดขีึน้ 
สภาพสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ส�าหรับประชาชนที่มาเยี่ยมชมเพื่อน�า
ความรู้ไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตต่อไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
จังหวัดเพชรบุรี

งานศึกษา	วิจัย	ทดลอง

 ในปี ๒๕๕๗ มีงานวิจัยด้านปศุสัตว์ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จเพิ่มเติมจ�านวน ๓ เรื่อง รวมเป็นงาน
ศกึษาวจิยัทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้หมด ๘๑ เรือ่ง ในจ�านวนผลงานวจิยัทีแ่ล้วเสรจ็ทัง้หมดนี ้มงีานวจิยัทีม่ผีล
การศึกษาพร้อมบทคัดย่อจ�านวน ๗๘ เรื่อง และมีการน�าผลสรุปงานวิจัยไปจัดท�าเป็นเอกสารเผยแพร่
องค์ความรู้ จ�านวน ๓๗ เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๓ เรื่อง ซ่ึงเป็นงานวิจัยที่
ด�าเนินการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานขยายผล	และถ่ายทอดเทคโนโลยี

๑.	ขยายผลส�าเร็จสู่เกษตรกร
      ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร

ผสมผสาน การผลิตปุย๋หมัก การปรบัปรงุดนิด้วยปุย๋พชืสด โดยในปี ๒๕๕๗ มเีกษตรกรทีน่�าความรูไ้ปปรับใช้ใน
แปลงของตนเองจนประสบความส�าเร็จสามารถเป็นเกษตรกรตัวอย่างได้ จ�านวน ๕ ราย รวมเป็นเกษตรกร
ตัวอย่างของศูนย์ฯ ทั้งหมด ๘๑ ราย
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๒.	ฝึกอบรมเกษตรกร
   ฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ได้แก่ หลักสูตรการเพาะเห็ดในโรงเรียน หลักสูตร

เกษตรทฤษฎีใหม่ หลักสูตรการเลี้ยงไก่เขียวห้วยทราย หลักสูตรการเลี้ยงแพะห้วยทราย และหลักสูตร 
การเลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน จ�านวน ๔ โรงเรียน

    นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ร่วมกับส�านักงาน กปร. 
ได้จัดท�า “โครงการอบรมเกษตรกรภายใต้ผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” 
จ�านวน ๑๐ รุ่น ส�าหรับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

๓.	สนับสนุนปัจจัยการผลิต
   สนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไป โรงเรียน และหน่วยงานราชการ 

อาทิ พันธุ์ปลา พันธุ์ไก่พื้นเมือง พันธุ์หมูป่า พันธุ์กบให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน สนับสนุนก้อนเห็ด
ให้เกษตรกร สนับสนุนกล้าไม้ เช่น มะฮอกกานี มะค่าโมง ยางนา สะเดา ขี้เหล็ก เป็นต้น สนับสนุนปุ๋ยหมัก 
และปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ รวมถึงสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก

๔.	จัดพื้นที่สาธิตภายในศูนย์	ฯ
   โดยจัดท�าเป็นแปลงสาธิตการเรียนรู ้ เช่น การใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดาน 

การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงดินโดยใช้ถ่านชีวภาพ เกษตรผสมผสาน และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
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๕.	สนับสนุนเกษตรกร
    สนบัสนนุและช่วยเหลือเกษตรกรในพืน้ทีห่มูบ้่านรอบศนูย์ฯ เช่น ขดุลอกสระเก็บน�า้ ไถปรบัพืน้ที่

ท�าการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ท�าการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกร โดยร่วมกับกรมทรัพยากร
น�้าบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาลให้เกษตรกร จ�านวน ๕ บ่อ เป่าล้างบ่อบาดาล จ�านวน ๑๗ บ่อ และขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการน�้าดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน จ�านวน ๑ โรงเรียน

งานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	

๑.	ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน�้าตามแนวพระราชด�าริ	โดยในปี ๒๕๕๗ ผลิตกล้าหญ้า
แฝกเพือ่แจกจ่าย ๓๐๙,๓๕๐ กล้า และใช้ปลกูเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและน�า้ จ�านวน ๑๖๕,๕๕๐ กล้า นอกจากนี้ 
ยงัปลกูหญ้าแฝกรอบสระเกบ็น�า้ในพืน้ทีศู่นย์ฯ เพือ่ป้องกันการพงัทลายของหน้าดินจ�านวน  ๒๕๗,๕๓๐  กล้า

๒.	ฟื้นฟูสภาพป่า ในปี ๒๕๕๗ ด�าเนินการปลูกป่าเสริมและปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแปลงปลูกป่า
เดิม รวมพื้นที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ และก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น จ�านวน ๔ ฝาย

๓.	การอนรุกัษ์สตัว์ป่า โดยการเพาะเลีย้งและขยายพนัธุส์ตัว์ป่า จ�านวน ๕๗ ชนดิ รวม ๖๘๓ ตวั 
ในปี ๒๕๕๗ มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม จ�านวน ๖๓ คณะ รวม ๓๗,๙๕๑ คน
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งานประชาสัมพันธ์

ในปี ๒๕๕๗ มผีูม้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ ๔๕,๘๐๐ คน 
ซึ่งเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผ่านวิทยชุุมชน ความถี ่๙๑.๗๕ MHz ในรายการ “ศนูย์ห้วยทราย ห่วงใย
ประชาชน” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  จ�านวน  ๑๖๐ วัน

๒. จัดท�าเอกสารเผยแพร่ผลการด�าเนินงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ จ�านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ เรื่องการ
ผลิตน�้าส้มควันไม้ เรื่องการผลิตถ่านไบโอชา เรื่องการเพาะเห็ด เรื่องพืชอาหารสัตว์ และเรื่องเพียงพอที่จะ
อยู่อย่างพอเพียง (การด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

๓. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชด�าริตามหน่วยงานต่างๆ จ�านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 
นทิรรศการ “เดก็ไทยรกัในหลวง” โดยส�านกังาน กปร. งานพระนครครีเีมอืงเพชร  ครัง้ที ่๒๘  และนทิรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผ่านเว็บไซต์ www.huaysaicenter.org ซ่ึงมีผู้เข้าเยี่ยมชม 
๗,๑๙๙ ราย 
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๕. ออกแบบ จดัท�า และปรบัปรงุป้ายสือ่ความหมาย ป้ายกิจกรรมต่างๆ ภายในศนูย์ฯ และป้ายบอก
เส้นทางไปศูนย์เรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรง จ�านวน ๒๙ หมู่บ้าน ๔,๗๑๙ ครัวเรือน ในการ
ด�าเนินงานจะมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเป็นต้นแบบการพัฒนา เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ส่งเสรมิอาชพีทีเ่หมาะสมให้กบัเกษตรกรและประชาชนทีส่นใจ นอกจากนี ้ ยงัท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งอนรุกัษ์และ
ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า จ�านวน ๖๒ ชนิด รวม ๑,๒๐๗ ตัว และเป็นแหล่งเรียนรู้
และฝึกอบรมเกษตรกร นกัเรยีน นกัศกึษา และผูท้ีส่นใจทัว่ไป โดยในปี ๒๕๕๗ มผีูเ้ข้ารบัการอบรมมากกว่า 
๑,๖๐๐ คน ซึง่ผลส�าเรจ็ของศนูย์ฯ ทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน คอื จ�านวนเกษตรกรทีส่ามารถน�าความรูแ้ละปัจจยั
การผลิตไปใช้ในการด�าเนินชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
จังหวัดสกลนคร

งานศึกษา	วิจัย	ทดลอง

 ๑. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้ด�าเนินงานศึกษาวิจัยด้านป่าไม้ ด้านปศุสัตว์ ด้านข้าว และด้าน
ชลประทาน โดยด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จ�านวน ๔ โครงการ และอีก ๓ โครงการเป็นงานต่อเน่ือง ท�าให้ปัจจบุนั
มีความพร้อมที่จะน�าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยที่ได้ท�าการศึกษาตั้งแต่อดีต มาจัดท�าเป็น ๒๔ หลักสูตร
ที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 

  ๒. ส�ารวจระบบนเิวศป่าไม้ในเขตพืน้ทีศ่นูย์ศกึษาฯ พบพนัธุไ์ม้กว่า ๓๐๐ ชนดิ เหด็ป่า ๑๘๕ ชนิด 
สมุนไพรป่า ๒๓๕ ชนดิ รวบรวมพนัธ์ุพชืทีม่ค่ีาหายาก พนัธุพ์ชืสมนุไพรป่า ตลอดจนตวัอย่างพนัธุไ์ม้ ๑๕๐ ชนดิ 
และส�ารวจความหลากหลายของแมลงป่าไม้ พร้อมทัง้จ�าแนกประเภทแมลงทีพ่บ ๒๔๔ ชนิด เพือ่เป็นแหล่งข้อมลู 
ส�าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

 ๓. งานศกึษาเกีย่วกบั ๓ ด�ามหศัจรรย์แห่งศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ ซ่ึงประกอบด้วย โคเนือ้
ภูพาน, ไก่ด�าภูพาน และสุกรภูพาน ยังคงเป็นงานวิจัยที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่
เลี้ยงง่ายและเหมาะสมกับภูมิสังคมของภาคอีสาน โดยผลส�าเร็จที่ได้สามารถน�าไปขยายผลให้แก่ราษฎร 
ได้เป็นอย่างดี   
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๔.  รวบรวมและอนรุกัษ์พนัธกุรรมข้าวในเขตศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

งานขยายผล	และถ่ายทอดเทคโนโลยี

๑.  ดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ โดยการท�าแนวกันไฟ บันทึกพิกัด GPS ประจ�าต้นไม้ กว่า ๑,๒๐๐ ต้น 
ท�าเส้นทางเดินศึกษาสมุนไพรป่า ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร บ�ารุงรักษาเส้นทางธรรมชาติ ๓,๐๐๐ เมตร 
และปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง พร้อมทั้งผลิตกล้าไม้และกล้าสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
นอกจากนี้ยังจัดการฝึกอบรมเยาวชนในหลักสูตรต่างๆ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

๒. สาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวโดยใช้น�้าน้อย การปลูกพืชก่อนและหลังนา การควบคุม
ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน นอกจากนี้ยังได้อบรมหลักสูตรการรับรองมาตรฐาน GAP Seed ให้แก่เกษตรกร
พร้อมทั้งปรับปรุงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน ท�าให้เกษตรกรสามารถผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์
ข้าวได้อย่างต่อเนื่อง  

๓. ส่งเสริมการเลี้ยงและเพาะสัตว์น�้าพันธุ์ต่างๆ เช่น ปลานิล ปลานวลจันทร์เทศ ปลาตะเพียนขาว 
โดยสามารถเพาะพนัธ์ุสัตว์น�้าได้มากกว่า ๒.๙ ล้านตวั เพือ่เป็นพ่อแม่พนัธุส์�าหรบัแหล่งน�า้ ในชมุชน รวม ๔๐ 
แห่ง และสาธิตการเลี้ยงปลา ในกระชัง การเลี้ยงร่วมกับสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ส�ารวจพันธุ์ปลา
ในอ่างเก็บน�้าลาดกระเชอ และอ่างเก็บน�้าค�าหลวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขยายผล พบพันธุ์ปลา ๑๗ ชนิด เช่น ปลา
ตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์ ปลานิล ซึ่งบางชนิดเป็นพันธุ์ปลาที่ปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน�้า

โคเนื้อภูพานระดับสายเลือดสูง ตัวอย่างเนื้อที่ได้จากการขุนจะมีคุณภาพสูง

ไก่ด�าภูพาน ๑ (สีด�า) และไก่ด�าภูพาน ๒ (สีขาว) ถูกพัฒนาให้เลี้ยงง่าย แข็งแรง ทนต่อสภาพภูมิอากาศได้ดี และขายได้
ราคาสูงกว่าไก่ทั่วไป

ได้ ๘๖ สายพนัธุ ์(ข้าวไร่และข้าวนาสวนพนัธุพ์ืน้เมอืง) ศกึษาพนัธ์ุและคณุค่าทางโภชนาการของข้าวพนัธ์ุต่างๆ 
เช่น มะลนิลิ ไรซ์เบอรี ่ตลอดจนพฒันาพนัธ์ุข้าวให้สามารถต้านทานโรคไหม้
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๔.  สาธิตและส่งเสริมระบบเกษตรผสมผสาน เช่น ระบบการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกพืชแซม
ในสวนไม้ผล การเลี้ยงเป็ดบาบาลีร่วมกับปลานิลแดง, การเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนไม้ผล 

ส่งเสริมการปลูกพืชสวน เช่น ลิ้นจี่พันธุ์ นพ.๑ เสาวรส แก้วมังกร มะนาวนอกฤดู มะเขือเทศ และ
พืชไร่ เช่น ถั่วพุ่มด�า ถั่วลิสง มันส�าปะหลัง ข้าวโพด อ้อยคั้นน�้า กระเจี๊ยบ โดยสนับสนุนพันธุ์ดีเหมาะสมกับ
พื้นที่เพาะปลูก 

๕. ส่งเสริมการแปรรูปวุ้นเส้นจากถั่วเขียวและถั่วพุ่มด�า การแปรรูปน�้าตาลแดงจากน�้าอ้อยสด 
การผลิตใบชา จากปอโมโรเฮยะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เช่น ข้าวฮาง เมล็ดทานตะวัน งาด�า 
ถั่วลิสง เป็นต้น โดยสามารถผลิตวุ้นเส้นแห้ง (จากถั่วเขียวและถั่วพุ่มด�า) ได้รวม ๑๙๔ กิโลกรัม

๖. เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดได้รวม ๒,๐๓๙ ขวด โดยน�ามาสาธิตการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ด้วยขี้เลื่อยไม้
ยางพาราและฟางข้าว ได้ก้อนเชื้อเห็ดรวม ๑๐,๖๙๐ ก้อน เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดขอนขาว เห็ดหอม     
เห็ดหลินจือ เป็นต้น สามารถถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดให้เครือข่าย ๓๑,๔๗๐ ก้อน

๗. ส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศเพื่อส่งเสริมการใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยหวดอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถผลิตมะเขือเทศป้อนโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ได้อย่างต่อเนื่อง มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ ๗๓ ราย มีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศ รวม ๑๐๐ ไร่ โดยสนับสนุนในลักษณะทุนหมุนเวียนเพื่อ
จดัหาวสัดทุ�าค้างไม้ไผ่ให้แก่สมาชิกไร่ละประมาณ ๒,๐๐๐ บาท เพือ่เพิม่ผลผลติท�าให้ได้ก�าไรเพิม่ขึน้จากเดมิ
เฉลี่ยไร่ละ ๗,๑๓๘ บาท เป็นไร่ละ ๑๓,๒๖๔ บาท

๘. จดัการอบรมเพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากผลส�าเรจ็ของศนูย์ศกึษาการพฒันาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าร ิพร้อมทัง้สนบัสนนุปัจจยัการผลติและสร้างความเชือ่มัน่ในการน�าความรูไ้ปใช้ประกอบอาชพี มี
ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรหลัก รวม ๒,๗๐๖ คน ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่  ไก่ด�าภูพาน เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ข้าว ประมง เป็นต้น 
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๙. ในปี ๒๕๕๗ มีผู้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน รวม ๗๐,๓๙๗ คน ซึ่งมาจากกลุ่มอาชีพ และ
หน่วยงานต่างๆ ทีห่ลากหลาย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงการต่างประเทศ เกษตรกร นักเรยีน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี

งานองค์ความรู้สู่ชีวิตที่พอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  ได้จัดการอบรมและให้ความรู้ด้าน
การเกษตร แก่ผู้ที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกษตรกรที่ได้รับการอบรมสามารถน�าความรู้ดังกล่าวไป
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

นางบงัอร	ไชยเสนา เป็นเกษตรกรอกีรายหน่ึงทีป่ระสบความส�าเรจ็จากการท�าการเกษตรบนพืน้ฐาน
ของความรู้ความเข้าใจ เดิมทีเคยท�านาท�าสวนโดยไม่มีความรู้ ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง เป็นหนี้สิน ต่อมาได้
รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  ด้วยแนวคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพยีง ท�าให้ปัจจบุนัสามารถซือ้ทีด่นิเป็นของตนเองและมรีายได้เฉลีย่สงูถงึ ๘๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี
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สหกรณ์ผลติข้าวครบวงจรฯ ซึง่เป็นการรวมกลุม่ของเกษตรกรภายใต้โครงการศนูย์ศกึษาการพฒันา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้ด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
หมายเลขพันธุ์พืชควบคุม จ�านวน ๖ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข๖, กข ๑๒, กข๑๕, กข๓๓, ขาวดอกมะลิ ๑๐๕, 
และสกลนคร มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น ๒๒๕ ราย มีพื้นที่ส�าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประมาณ ๖๐๐ ไร่ สามารถ
ผลิตได้ ๑๓๘ ตัน ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพด้านต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมขยายผลให้สามารพึ่งพาตนเองได้  เช่น กลุ่ม
ทอผ้าย้อมคราม, กลุ่มอาชีพท�าน�า้ยาสมนุไพรภพูานพรรณ, กลุม่อาชพีทอผ้าฝ้ายย้อมสธีรรมชาต ิกลุม่อาชพี
ทอผ้าฝ้าย เป็นต้น 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
จังหวัดเชียงใหม่

งานศึกษา	วิจัย	ทดลอง

ในปี ๒๕๕๗ ด�าเนินงานด้านศึกษา วิจัย และทดลอง ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�านวน ๒ เรื่อง 
ได้แก่ ความหลากหลายของสตัว์หน้าดนิขนาดใหญ่ (macro soil fauna) ทีม่บีทบาทในระบบนเิวศป่าผลดัใบ      
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ  และการส�ารวจความหลากหลายของ
จุลินทรีย์ในดิน และแนวทางการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในดินในพื้นที่ป่าของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ฯ ในส่วนของงานศึกษา สาธิต ทดสอบ นั้น ได้ด�าเนินการใน ๕ กลุ่มงาน ดังนี้

  ๑) กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช ด�าเนิน ๓ กิจกรรม ได้แก่
    - การพัฒนาการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล
    - สารเสริมการเจริญเติบโตต่อการให้ผลผลิตของเห็ดหลากหลายชนิด
    - การจัดการเชื้อราปนเปื้อนในก้อนเชื้อเห็ดหลินจือ
  ๒) กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ด�าเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม ได้แก่
    - การศึกษาทดลองการเลี้ยงและเก็บผลผลิตมดแดงเพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริม
  ๓) กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาที่ดิน ด�าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่
    - การสาธิตการใช้ปุ๋ยสั่งตัดในการเพิ่มผลผลิตพืช : ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก และข้าว
    - การศึกษาศักยภาพของใบหญ้าแฝกในการเพาะเห็ดฟาง
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  ๔) กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต ด�าเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม ได้แก่
    - อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อผลผลิต และคุณค่าทางโภชนาการของผักเชียงดา
  ๕) กลุ่มงานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าว ด�าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่
    - ศึกษาการปลูกข้าวริมอ่างเก็บน�้าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
    - ศึกษาการปลูกข้าวก�่าเพื่อการคัดเมล็ดพันธุ์ 

งานขยายผลการพัฒนา	

ได้ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมกลุม่เป้าหมายภายใต้ผลส�าเรจ็ของศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ จ�านวนกว่า ๑๑,๒๐๐ ราย หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุดจะแตกต่างกันออก
ไปตามกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรม โดยแบ่งออกเป็น ๙ โครงการ ดังนี้

 ๑) โครงการฝกึอบรมและถา่ยทอดความรูสู้ชุ่มชน มผีู้สนใจเขา้ร่วมการอบรม จ�านวน ๓๐๒ ราย 
โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือการเลี้ยงไก่ประดู่หางด�า รองลงมาคือการเพาะเลี้ยงและขยาย
พันธุ์กบ

 ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้สนใจเข้าร่วม
อบรม จ�านวน ๔๕๐ ราย โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ การเลี้ยงสุกรลูกผสมสามสายพันธุ์  
รองลงมาคือการเลี้ยงไก่ประดู่หางด�า

 ๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ สู่พื้นท่ี
หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมจ�านวน ๖๐๔ ราย โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจอันดับหนึ่ง
คือ อาสาสมัครพิทักษ์ไพร อากาศสดใจ ไร้หมอกควันไฟป่า รองลงมาได้แก่เยาวชนอาสาป้องกันไฟป่า 
แก้ปัญหาโลกร้อน

 ๔) โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด มีผู้ให้ความสนใจเข้า
ฝึกอบรม จ�านวน ๖๑๑ ราย หลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ อาสาสมัครพิทักษ์ไพร อากาศสดใส 
ไร้หมอกควันไฟป่า รองลงมาได้แก่เยาวชนอาสาป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาโลกร้อน

 ๕) โครงการฝึกอบรมขยายผลส�าเร็จและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ สู่ชุมชน
จังหวัดภาคเหนือ มีผู้สนใจเข้าร่วม จ�านวน ๓,๘๓๒ ราย โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการ
เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบ รองลงมาคือ การเลี้ยงไก่ประดู่หางด�า

 ๖) โครงการฝึกอบรมขยายผลส�าเร็จและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ สู่ชุมชน
จังหวัดภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด มีผู้สนใจเข้าร่วม จ�านวน ๓,๔๒๕ ราย หลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
คอื ฝายต้นน�า้ล�าธารเพือ่การฟ้ืนฟลุู่มน�า้ตามแนวพระราชด�าร ิรองลงมาคอื การเพาะเลีย้งและขยายพนัธุก์บ

 ๗) โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลส�าเรจ็ของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ มผีูส้นใจ
เข้าร่วมจ�านวน ๑,๗๐๐ ราย หลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การเลี้ยงไก่ประดู่หางด�า รองลงมาคือ
เห็ดเศรษฐกิจท�าง่ายรายได้ดี

 ๘) โครงการพัฒาแหล่งน�้าอันเนื่อมาจากพระราชด�าริในลักษณะการพัฒาพื้นที่เชิงบูรณาการ 
โครงการนีเ้ป็นการให้อบรมพฒันาอาชีพให้กบัเกษตรกรกลุม่ผูใ้ช้น�า้ในเขตจังหวดัแพร่ ตาก และก�าแพงเพชร 
โดยมีเกษตรกรกลุม่ผูใ้ช้น�า้ทีส่นใจเข้ารบัการฝึกอบรมจ�านวน ๓๐๐ ราย หลกัสตูรทีไ่ด้รบัความสนใจมากทีส่ดุ
คือการเลี้ยงไก่ประดู่หางด�า และการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลม
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 ๙) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๓๐ ราย 
โดยมีความสนใจในการพัฒาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด

นอกจากนีย้งัมโีครงการผลติและเก็บส�ารองเมลด็พนัธ์ุพชืเพือ่ช่วยเหลอืราษฎร หากเกิดภาวะอทุกภยั 
หรือภัยพิบัติ โดยมีเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมแจกจ่าย ทั้งสิ้น ๑๙ ชนิด ได้แก่ พริกขี้หนูขาว พริกขี้หนูเขียว มะเขือ
เปราะม่วง มะเขอืเปราะลาย ผกัปลงัยอดเขยีว ผกัปลงัยอดแดง ผกัปลงัดอก ฟักเขยีว ฟักทอง มะเขอืเปราะ
ขาว ถ่ัวฝักยาว ผักชี ผักกาดเขยีวกวางตุง้ ผกับุง้จีน ถัว่ลนัเตา พรกิชีฟ้้าพนัธุ ์ ศรสีะเกษ พรกิหนุ่มเขยีว เมลด็
พันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง ๑ และเมล็ดพันธุ์ข้าวดอกมะลิ ๑๐๕

งานประชาสัมพันธ์	และเผยแพร่

ในปี ๒๕๕๗ มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของศูนย์ ๕๗๘ คณะ จ�านวนกว่า ๖๗,๕๐๐ ราย 
โดยมีนกัเรยีน/นกัศกึษาเข้าเยีย่มชมมาเป็นอันดบัหน่ึง จ�านวน ๒๐,๗๕๖ ราย รองลงมาเป็นเกษตรกร จ�านวน 
๗,๒๒๕ ราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ�านวน ๗,๗๑๘ ราย ชาวต่างชาติ จ�านวน ๓๙๖ ราย และ
พระสงฆ์ จ�านวน ๓๓๑ รูป ตามล�าดับ ทั้งนี้ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจเข้าศึกษาดูงานมากที่สุดคือกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือกิจกรรมฝายต้นน�้า นอกจากนี้ยังได้จัดท�าโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ของ
ศูนย์ฯ ทางวิทยุ หนังสือพิมพ์และนิทรรศการ จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และบริเวณพื้นที่ทรงงาน
ภายในศนูย์ จดัท�าคูม่อืส่งเสรมิอาชีพและแผ่นพบัทางวชิาการ โครงการเยาวชนเรยีนรูง้านโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ กว่า ๓,๐๐๐ ราย

ภาพการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
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ประโยชน์ที่ได้รับ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ได้จัดท�า
แผนงาน/กิจกรรมการด�าเนินงานบริหารจัดการโครงการ แผนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แผนงาน
ศึกษาวิจัยและทดลอง แผนงานการจัดการความรู้ และแผนงานด�าเนินงานขยายผล โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิอาท ิการสร้างฝายต้นน�า้ล�าธารแบบท้องถิน่ การสร้างจติส�านึกในการใช้และอยูร่่วมกบั
ป่าอย่างสมดุลยั่งยืน และการปลูกป่า เป็นต้น ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมที่มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการของราษฎร โดยยดึหลกัการมส่ีวนร่วมของราษฎรเป็นส�าคญั ทัง้ยงัให้ความส�าคญั
กบัการถ่ายทอดความรูใ้นรปูแบบต่างๆ ซึง่มเีป้าหมายในการพฒันาทกัษะ สร้างความรูแ้ละส่งเสรมิอาชพีของ
ราษฎรในพืน้ทีเ่ป้าหมายให้สามารถพึง่พาตนเองได้ก่อน จากนัน้ค่อยก้าวสูก่ารสร้างรายได้เสรมิโดยการรวมกลุม่ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม ชุมชน สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินงานขยายผล 
ไปยังพื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ฯ จ�านวน ๑๘ หมู่บ้านโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของราษฎร ให้ราษฎร
เป็นผูเ้ลอืกแนวทางการพฒันา ท�าให้ราษฎรมคีวามตัง้ใจและเกิดความรบัผดิชอบต่อผลทีเ่กิดขึน้ ส่งผลให้การ
ด�าเนินงานขยายผลการพัฒนาของศูนย์ฯ สามารถด�าเนินตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 
งบประมาณ ๒๕๕๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  ได้ขยายผลส�าเร็จไปยัง
พื้นที่ ๘ จังหวัดในเขตภาคเหนือซึ่งมีราษฎรแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมกว่า ๑๑,๒๐๐ ราย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
จังหวัดนราธิวาส

งานศึกษา	วิจัย	ทดลอง

พัฒนาพื้นที่พรุและพื้นที่ดินเปรี้ยว ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุด 
โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา ๓๐ ปี ได้ด�าเนินการศึกษา ทดลอง และวิจัยไปแล้ว จ�านวนทั้งสิ้น ๒๙๑ เรื่อง 
ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ด�าเนินการดังนี้

	 	 ๑.	งานศึกษา	ทดลอง วิจัยด�าเนินการจ�านวน ๘ โครงการ โดยมีตัวอย่าง ดังนี้
   - การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของดินกรดก�ามะถัน (โครงการแกล้งดิน) 

อีกทั้ง เพื่อศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินกรดก�ามะถัน ส�าหรับการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และใช้เป็นต้นแบบใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงดินกรดก�ามะถัน

   - การศึกษาเพิ่มมูลค่าป่าเสม็ดขาว การสร้างไม้พาดล่อผึ้งหลวงให้สร้างรวงรังพื้นที่ป่า
เสม็ดขาว โดยเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณ มูลค่าน�้าผึ้งที่ได้จากป่า
เสม็ดขาว เพื่อเป็นแบบอย่างในการบริหารและจัดการพื้นที่ป่าเสม็ดขาวต่อไป

   - การศึกษาการน�าจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่พรุมาใช้ในทางการเกษตรและน�า
มาใช้เพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน

   - การศึกษาการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมกระดังงาในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด เพื่อ
ศกึษาการลดอัตราการใช้ปุย๋เคมขีองเกษตรกรและเพือ่หาวธิกีารเพิม่ผลผลติข้าวพืน้เมอืงพนัธุห์อมกระดงังา
โดยใช้วัสดุท้องถิ่น
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	 ๒.	งานทดสอบ มจี�านวน ๑ โครงการ ได้แก่ การศกึษาการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศวทิยาของ
พืชและสัตว์น�้าในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกไม้ป่าพรุ 

	 ๓.	งานสาธิต	โดยน�าผลจากการทดสอบทีป่ระสบผลส�าเรจ็แล้วมาด�าเนินการสาธิตภายในศูนย์
ศึกษาฯ และพื้นที่เป้าหมายต่าง ๆ จ�านวน ๑๘ โครงการ มีตัวอย่างที่ด�าเนินการแล้ว ดังนี้

   - การสาธิตการปรับปรุงดินและน�้าเพื่อปลูกพืชน�้าในชุดดินระแงะ
    - การสาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดในการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆ
   - การสาธิตการท�าการเกษตรยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริทฤษฎีใหม่

งานขยายผลการพัฒนา

 ๑.	งานพัฒนา	ส่งเสริม	และสนับสนุน 
 พัฒนาและแก้ไขสภาพพื้นท่ีในบริเวณกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชที่เหมาะสม

ให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองได้อย่างสูงสุด เพื่อท�าให้คุณภาพชีวิตของ
ราษฎรในพื้นที่ดียิ่งขึ้น จ�านวน ๑๖ โครงการ ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้

 -  การปรบัปรงุและพฒันาพืน้ทีเ่พือ่การเพาะปลกู (ปรบัรปูแปลงนาลกัษณะที ่๓)  (ขดุค-ูยกร่อง) 
จ�านวน ๙๔ ไร่

 - การไถเตรียมพื้นที่นาร้างเพื่อการปลูกข้าว (ไถ ๒ ครั้ง) จ�านวน ๑๕๐ ไร่
 - ส่งเสริมการปลูกข้าวจ�านวน ทั้งสิ้น ๔๐๐ ไร่ ราษฎร ๘๐ ราย 
 - ส่งเสริมการปลูกพืชไร่พืชผัก จ�านวนทั้งสิ้น ๖๐ ไร่ ราษฎร ๓๐ ราย
 - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก พันธุ์ไก่พื้นเมืองลูกผสม จ�านวน ๖๐๐ ตัว
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 ๒.	งานฝึกอบรม	และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
 การน�าผลส�าเร็จจากการศึกษา ทดลอง และวิจัย มาจัดท�าเป็นกิจกรรมในแผนงานขยายผลของ

โครงการฯ เพือ่ไปส่งเสรมิสนบัสนนุ และให้ความรูแ้ก่เกษตรกรในพืน้ทีเ่ป้าหมายในการพฒันาอาชพีและเพิม่
รายได้ให้แก่เกษตรกรมีจ�านวน ๑๔ โครงการ ซึ่งมีตัวอย่าง ดังนี้ 

 - โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลส�าเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ (ความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดละ ๑๐๐ คน) ๖ จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สตูล ตรัง พัทลุง และยะลา
จ�านวน ๖๐๐ ราย

 - โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ผลส�าเรจ็ของศนูย์ศกึษาฯ (ข้าว/ผกั/เหด็/ปลา/ไก่)  จ�านวน 
๒๕๐ ราย

 - โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นที่ภาคใต้   จ�านวน ๒๕๐ ราย
 - โครงการการผลิตผักปลอดภัยจากสารพษิ/เพาะเหด็ในถงุพลาสตกิ และอืน่ๆ จ�านวน ๕๓ ราย
 - โครงการการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกในโรงเรียน  จ�านวน ๑๙ โรงเรียน
 - โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน/อนุรักษ์พันธุ์บอนสี/การปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรียน 

จ�านวน  ๒๐ โรงเรียน
 - โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร (หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้)

จ�านวน ๕ โรงเรียน

 ๓.	งานปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กอายุ	๐	-	๗๒	เดือน 
 เป็นการให้โภชนาการศึกษา และสาธิตกระบวนการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กให้แก่

ผู้ปกครองและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�านวน ๓ โครงการ ซึ่งมีตัวอย่าง ดังนี้
 - โครงการตดิตามเดก็ขาดสารอาหารตามโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลทกุเดอืนๆ ละ ๑ ครัง้ 

งวด ๔ ปี ๒๕๕๖ – งวด ๓ ปี ๒๕๕๗ พบเด็กน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จ�านวน ๓,๔๑๑ คน หลังด�าเนินการ 
๙ เดือน เด็กน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ดีขึ้น จ�านวน ๑,๙๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๓ เด็กน�้าหนักน้อยกว่า
เกณฑ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง จ�านวน ๑,๔๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๗

  - โครงการการให้โภชนาการแก่ผู้ปกครองเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ตั้งแต่งวด ๔ ปี ๒๕๕๖ – งวด ๓ ปี ๒๕๕๗ พบเด็กน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จ�านวน ๑๐๐ คน หลังด�าเนินการ 
๙ เดือน เด็กน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ดีขึ้น จ�านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ เด็กน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ที่
ยังคงต้องเฝ้าระวังจ�านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕
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 - โครงการฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศแหล่งอาศัยของนกเป็ดน�้า เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความเป็นอยู่ของนกน�้าและนกชนิดอื่นๆ ที่อาศัยในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตและความเป็นอยู่ของนกน�้า

 - การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ดในงานหัตถกรรม
 - กจิกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครมคัคเุทศก์ท้องถิน่ “วยัใสไกด์ธรรมชาต”ิ รุน่ที ่๑๕ จ�านวน ๑๒๐ คน 

  - กิจกรรมฝึกอบรมผู้พิทักษ์อนุรักษ์ป่าพรุโต๊ะแดง จาก ๑๕ โรงเรียน จ�านวน ๒ รุ่น จ�านวน
ทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

งานบริหารจัดการ

 เป็นการด�าเนินงานเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าร ิรวมทัง้ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การด�าเนินงานของศนูย์ศกึษาฯ ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลที่ สนใจ ในรูปแบบของนิทรรศการ เอกสารและป ้ายประชาสัมพันธ ์ 
ในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา บุคคลที่สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ 
ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จ�านวนทั้งสิ้น ๖๔๑ คณะ ๕๒,๓๗๓ ราย 
การจดันทิรรศการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ได้แก่ นทิรรศการ ดนิอดุม น�า้สมบรูณ์ ด้วยพระบารม ีระหว่างวนัที ่๒๕ – ๒๗  
เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร งาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้  
ดูนิทรรศการ” ระหว่างวันที่ ๑–๖ กันยายน ๒๕๕๗ การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก พระราชด�าริ ได้แก่ การปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส�ารวจเก็บรวบรวม และปลูกรักษา
พนัธกุรรมพืช ฯลฯ ส�ารวจเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมพนัธุเ์หด็จ�านวน ๒ จดุ พืน้ทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริและพื้นที่บริเวณเขาส�านักและอ่างเก็บน�้า
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โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
อ�าเภอปราณบุรี		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พระราชด�าริ

 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ “ให้มีการปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ บริเวณ
ชายทะเลปากน�้าปราณบุรี เพื่อพัฒนาเป็นป่าอเนกประโยชน์ ผลิตไม้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ป้องกันลมพายุ และ
เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า” และเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๘ มีรับสั่งเพิ่มเติม “ให้จัดท�าแนวเขตพื้นที่ให้ชัดเจน 
ป้องกันการบกุรกุพืน้ทีแ่ละพยายามรกัษาพืน้ทีป่่าทีเ่หลอืน้อยอยูแ่ล้วให้อยูต่่อไป และทรงสนพระราชหฤทยัเกีย่วกบั
วนวัฒน์ของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน”

สะพานทางเดนิป่าโกงกางร้อยปี ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสื่อความหมายแหล่งเรียนรู้ป่าโกงกางร้อยปี

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณป่าโกงกางร้อยปีที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ และมีลักษณะ
โดดเด่นคอื เป็นป่าโกงกางทีม่อีายมุากกว่าหนึง่ร้อยปี ให้เป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูร้ะบบนเิวศป่าชายเลน รวมถงึเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และเกิดความสนใจเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมโครงการฯ 

๒. ช่วยรกัษาและฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้ชายหาดบริเวณท่ีเส่ือมโทรมให้กลับมคีวามสมบรูณ์เพ่ิมข้ึน เป็นการรักษา
ความสมดลุของระบบนเิวศภายในโครงการ รวมถงึเป็นแหล่งศกึษาเรยีนรูพ้นัธุไ์ม้ป่าชายหาดและเป็นสถานทีพ่ักผ่อน
หย่อนใจอีกทางหนึ่ง

๓. เป็นการสร้างจิตส�านึกของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และผู้ที่มาเยี่ยมชมโครงการให้เห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์

๔. สามารถให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าไม้ภายในโครงการฯ แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยผ่านป้ายสื่อ
ความหมายธรรมชาติต่างๆ ในพื้นที่โครงการฯ และช่วยลดปัญหาการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้

ผลการด�าเนินงาน

 จัดท�าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางร้อยปี ระยะทาง ๖๐ เมตร จัดท�าแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ป่าโกงกางร้อยปี ดูแลรักษาแปลงศึกษาและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายหาด จ�านวน ๑๔๐ ไร่ จัดท�าโป่งเทียม ๕๐ แห่ง 
และจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายสื่อความหมาย และสื่อประชาสัมพันธ์ บริเวณสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลนและบรเิวณเส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาติป่าชายหาด ตลอดจนจัดท�าป้ายชือ่พันธุไ์ม้ในแปลงรวบรวมและ
ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายหาด รวมทั้งหมด ๑๐๖ ป้าย 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

102



โครงการพัฒนาพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหก
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย

พระราชด�าริ

 เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชด�าร ิกบันายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. ความว่า

	 	...ให้พจิารณาช่วยเหลอืราษฎรต�าบลเหล่ากอหก	อ�าเภอนาแห้ว	จงัหวดัเลยซึง่ประสบปัญหาทีดิ่นท�ากนิ	
อาชพี	ป่าไม้	และขาดแคลนน�า้	ไม่สามารถท�าการเกษตรหรอืปลกูพชืผลให้ดไีด้...

	 ส�าหรบัการช่วยเหลอืราษฎรต�าบลเหล่ากอหก	อ�าเภอนาแห้ว	จงัหวดัเลย	นอกจากการพิจารณาเรือ่ง
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้แล้ว		ควรพิจารณาส่งเสรมิการปลกูอะโวคาโด	และแมคคาเดเมยี	พร้อมทัง้การช่วยเหลอื	
ด้านการตลาดให้กบัราษฎรในพืน้ที่

  เมือ่วนัศกุร์ที ่๑ มนีาคม ๒๕๕๖ นายสวุฒัน์ เทพอารกัษ์ เลขาธกิาร กปร. กราบบงัคมทลูถวายรายงาน
ความก้าวหน้า โครงการพฒันาพืน้ทีต่�าบลเหล่ากอหก อ�าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย ซึง่สภาพเดมิราษฎรบกุรกุท�าลายป่า 
ปลูกข้าวโพด ใช้สารเคมีจ�านวนมาก ว่าจะต้องชี้แจงท�าความเข้าใจกับราษฎร เพื่อให้เข้าร่วมโครงการ โดยจะเน้น
การบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาดนิ พฒันาด้านแหล่งน�้า ปลกูไม้ยนืต้น แมคคาเดเมีย และ
เสรมิด้วยพชืเศรษฐกจิทีส่ามารถท�ารายได้ด ีเช่น สตรอว์เบอร์รี ่โดยให้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ซึง่เป็นผูด้แูลพืน้ทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบการด�าเนนิงานโครงการฯ ทรงพระราชทานพระราชด�ารว่ิา	การปลกูสตรอว์เบอร์รี่

ผลการด�าเนินงาน

๑.	ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า	
 ๑.๑  ปรบัปรงุอ่างเกบ็น�า้ห้วยน้อย บ้านเหล่ากอหก โดยปรับปรุงอ่างเกบ็น�า้เดิมความจุ ๑๐๐,๗๐๐  

ลกูบาศก์เมตร ทีม่สีภาพตืน้เขนิ โดยท�าการขดุลอกขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๗๔๐ เมตร ลกึเฉลีย่ ๒.๕๐ เมตร พร้อม
ระบบส่งน�า้ยาว ๖๔๖ เมตร เมือ่ด�าเนินการแล้วเสรจ็จะได้ปรมิาณน�า้เพิม่ขึน้โดยมขีนาดความจุเป็น ๒๐๒,๐๐๐ ลกูบาศก์เมตร 
ให้แก่ราษฎรบ้านเหล่ากอหก หมูท่ี ่๑ จ�านวน ๑๒๐ ครวัเรอืน ๖๐๐ คน ได้ใช้ประโยชน์

 

	ไม่ใช่เรือ่งง่าย	เป็นพืชทีต้่องใช้ความขยนัขนัแขง็	และเอาใจใส่ดแูลอย่างด	ีจงึจะประสบความส�าเรจ็	ส่วนแมคคาเดเมยี
นั้น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้เตรียมพันธุ์กล้าไว้ให้จ�านวนหนึ่งด้วย
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 ๑.๒  ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้ห้วยสดีา บ้านนาเชือ่ม หมูท่ี ่๒ ต�าบลเหล่ากอหกโดยก่อสร้างท�านบดนิกว้าง ๖๐ เมตร 
ยาว ๙๗ เมตร สงู  ๒๒ เมตร ความจ ุ๑๕๖,๖๓๐ ลกูบาศก์เมตร ส่วนในปี ๒๕๕๘ ด�าเนนิการก่อสร้างท่อส่งน�า้ยาว ๒,๐๔๘ 
เมตร เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จะสามารถส่งน�า้สนบัสนนุพืน้ทีเ่กษตรกรรมของราษฎร หมูท่ี ่๒ บ้านนาเชือ่ม ต�าบลเหล่ากอหก 
เนือ้ที ่๔๕๐ ไร่ โดยพืน้ทีส่่วนใหญ่เกษตรกรปลกูข้าวเหนยีวและถัว่เหลอืง

 ๑.๓  ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยทับหมู บ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ ๑ ต�าบลเหล่ากอหก โดยก่อสร้างท�านบดิน
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร สูง ๑๕.๕๐ เมตร ความจุ ๙๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนในปี ๒๕๕๘ ด�าเนินการ
ก่อสร้างระบบส่งน�า้เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็จะสามารถส่งน�า้สนบัสนนุการอปุโภคบรโิภคของราษฎรและสนบัสนนุ
พื้นที่เกษตรกรรม เนื้อที่ ๔๐๐ ไร่ 

๒.	การพัฒนาทรัพยากรดิน	
 ๒.๑ ปี ๒๕๕๖ ด�าเนินการจัดท�าระบบอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่เกษตรกร หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่ากอหก 

จ�านวน ๑๙ ราย พร้อมปลูกมะคาเดเมีย จ�านวน ๔,๐๐๐ ต้น และปลูกหญ้าแฝก ๑๐๐,๐๐๐ กล้า ครอบคลุมพื้นที่ 
๒,๐๐๐ ไร่

 ๒.๒  ปี ๒๕๕๗ ด�าเนนิการจดัท�าระบบอนรุกัษ์ดนิและน�า้ในพืน้ทีเ่กษตรกร หมูท่ี ่๓ บ้านนาลึง่ จ�านวน 
๒๙ ราย พร้อมปลกูมะคาเดเมยี จ�านวน ๔,๐๐๐ ต้น และปลกูหญ้าแฝก ๒๐๐,๐๐๐ กล้า ครอบคลมุพืน้ที ่๒,๕๐๐ ไร่

๓.	งานอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้	
 ๓.๑ การพัฒนาอาชีพและรายได้ : ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับป่าไม้ งานส่งเสริมระบบ

วนเกษตร การเพาะช�ากล้าไม้เพื่อแจกจ่าย จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ กล้า

 ๓.๒ การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม : การปรับปรุงระบบนิเวศต้นน�้า การท�าแนวกันไฟ ๒๐ กิโลเมตร, 
การส�ารวจพื้นที่แบบเดินจริงร่วมกับราษฎรในการก�าหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า

 ๓.๓ การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน : จัดเวทีสร้างเสริมองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ จ�านวน 
๓ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน, ตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ, ท�าศูนย์เรียนรู้ประจ�าหมู่บ้าน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน�้าบ้านหินลาดต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ไว้เป็นโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ตามท่ี ว่าท่ีร้อยตรี พิษณุศักด์ิ บุตะราช อยู่บ้านเลขที่ ๖๔ บ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ ต�าบล
แวงน่าง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขอพระราชทาน โครงการก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ และบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๓ ซ่ึงประสบ 
ความเดือดร้อนขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตร และอุปโภคบริโภค 

ผลการด�าเนินงาน

ด�าเนนิการก่อสร้างสถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้า บริเวณบ้านหนิลาด จ�านวน ๑ แห่ง  โดยสูบน�า้จากฝายบ้านหนิลาด
ซึ่งเป็นฝายชลประทานขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งน�้าต้นทุน พร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าสายหลัก ยาว ๒,๑๐๐ เมตร 
พร้อมท่อส่งน�า้สายซอย ๖ สาย และก่อสร้างบ่อพกัน�า้ ๔ แห่ง โดยการส่งน�า้จากจดุหวัจ่ายน�า้ตามท่อส่งน�า้ด้วยแรงดนั
ส่งน�้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านหินลาด และบ้านเก่าน้อย เพื่อให้มีน�้าใช้อย่างเพียงพอ

โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านหินลาด	
อ�าเภอเมืองมหาสารคาม		จังหวัดมหาสารคาม

งานวางท่อ AC ขนาด Ø ๕๐๐ มม.  และติดตั้งประตูน�้าใต้ดิน

ประโยชน์ของโครงการ

๑. ท�าให้ราษฎรบ้านหินลาด หมู่ที่ ๒ และบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๓ ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม  รวมจ�านวน ๑๙๒ ครัวเรือน ประชากร ๘๓๕ คน มีน�้าส�าหรับใช้ท�าการเกษตรและอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่ท�าการเกษตรได้ ๑,๕๐๐ ไร่

๒. ท�าให้ราษฎรมีน�้าต้นทุนส�าหรับท�าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง   และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ที่หลากหลาย ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีอาชีพที่มั่นคงพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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โครงการฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลจอมพระ	และต�าบลยม	อ�าเภอท่าวังผา	จังหวัดน่าน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการโครงการฝายถ่อนพร้อมระบบส่ง
น�้า ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช�าดริ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่นายจ�าเนียร ปะทิ รองนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลจอมพระ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรต�าบลจอมพระ อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ในการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน�้า เพื่อทดแทนฝายไม้เดิมที่ราษฎรสร้างขึ้นเอง เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในพื้นที่ 

ผลการด�าเนินงาน

ด�าเนินการก่อสร้างฝายคอนกรตีเสรมิเหลก็ สนัฝายสงู ๒.๗๐ เมตร ยาว ๒๗.๔๐ เมตร พร้อมอาคารประกอบ 
และระบบส่งน�้า ประเภทคลองส่งน�้า ฝั่งซ้าย ความยาว ๒,๑๖๐ เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 เป็นแหล่งน�้าส�าหรับท�าการเกษตร จ�านวน ๑,๔๐๐ ไร่ ของราษฎร ต�าบลยม และ ต�าบลจอมพระ 
รวมทัง้สิน้ ๕ หมูบ้่าน จ�านวนครวัเรอืน ๙๓๗ ครวัเรอืน ประชากรรวมทัง้หมด ๓,๓๕๘ คน ได้มนี�า้ใช้เพือ่การอปุโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร รวมถึงป้องกันอุทกภัยในฤดูน�้าหลาก

	โครงการจัดหาน�้าให้ราษฎรบ้านนาเหรียงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
บ้านนาเหรียง	หมู่ที่	๑	ต�าบลครน	อ�าเภอสวี	จังหวัดชุมพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ รบัโครงการจดัหาน�า้ให้ราษฎรบ้านนาเหรยีง 
ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลครน อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บริเวณบ้านนาเหรียง หมู่ที่ ๑  ต�าบลครน อ�าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยเหลือราษฎรจ�านวน ๔ หมู่บ้าน ต�าบลครน  ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลน
น�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค และท�าการเกษตร (ตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๘.๕/๑๑๙๓๑  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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สระเก็บน�้าบ้านนาเหรียง
ขนาด ๑๓๕ x ๕๐ x ๗ เมตร

ก่อสร้างถังพักน�้า ขนาดความจุ
 ๒๗๕ ลูกบาศก์เมตร จ�านวน ๑ แห่ง

ผลการด�าเนินงาน

ปี ๒๕๕๖ กรมชลประทานด�าเนินการขุดสระเก็บน�้า ขนาด ๑๓๕ x ๕๐ x ๗ เมตร จ�านวน ๑ แห่ง 
พร้อมระบบท่อส่งน�้าขนาด ๕๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๕,๕๓๐ เมตร และอาคารประกอบ จ�านวน ๓๐ แห่ง 

ในปี ๒๕๕๗ กรมชลประทานด�าเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน�้าเพิ่มเติม ความยาว ๔,๐๐๗ เมตร 
ส�าหรับผันน�้าจากสถานีสูบน�้าบ้านช่องรอ มายังสระเก็บน�้าบ้านนาเหรียง พร้อมอาคารประกอบ เพื่อส่งน�้า 
ให้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด ในการนี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้า กลุ่มการใช้น�้าบ้านนาเหรียง 
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน�้ากันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทัง้นี ้สามารถส่งน�า้ช่วยเหลือราษฎรบ้านนาเหรยีง หมูท่ี ่๑  ๔  ๖ และ หมูท่ี ่๑๒ ต�าบลครน อ�าเภอสวี 
จ�านวน ๖๖๐ ครัวเรือน ๒,๔๐๐ คน และพื้นที่การเกษตร ๔๒๕ ไร่ ได้มีน�้าใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี    

	โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านปิยะมิตร	
หมู่ที่	๒	ต�าบลตาเนาะแมเราะ	อ�าเภอเบตง	จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน
พระราชด�าริ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามที่ นายเทียนฮก แซ่หวัง 
ประธานโครงการไม้ดอกเมืองหนาว ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือขอให้หน่วยงานราชการมาแนะน�า
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตไม้กระถาง และการขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาวชนิดใหม่ 

ผลการด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการด�าเนินงานโครงการต่อเน่ืองในการให้ความรู ้ให้ค�าปรกึษา แนะน�าแก่
เกษตรกรเกีย่วกบัการพฒันาการผลติไม้ดอกเมอืงหนาว เพือ่ทีก่ลุม่เกษตรกรจะได้มอีงค์ความรูค้วามสามารถ
และกลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากการที่ได้
รับการอบรมและน�าความรู้กลับไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง อีกทั้ง ยังมีการสนับสนุนพันธุ์พืช (เมล็ดดอก) และ
วัสดุการเกษตรส�าหรับเตรียมการผลิต 

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประเมินผล
โครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิได้เดนิทางไปตรวจเยีย่มและตดิตาม
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ�านวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง ในพื้นที่ต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย ศนูย์สาธติการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุรินทร์ โครงการการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน�้า  ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนแพรกตะคร้อ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการ
ปลกูหญ้าแฝกเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมเหมืองผาแดง บรษัิท ผาแดงอนิดสัทร ีจ�ากัด (มหาชน) อ�าเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก และโครงการศกึษาการป้องกนัดนิถล่ม ในพืน้ทีอ่�าเภอน�า้ปาด จงัหวดัอตุรดติถ์ และอ�าเภอนบพติ�า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมทางหลวง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมด้วย 

ผลผลิตไม้ดอกเมืองหนาวของโครงการฯ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง 
ท�าให้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและเข้าพักในโครงการฯ ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คนต่อปี

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พร้อมด้วย นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร.  
ผู้บริหารบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้เดินทางไป 
ตรวจเยีย่มศนูย์เรยีนรูห้ญ้าแฝก พืน้ทีข่อง ร.ต.สรุชยั บญุคง ประธานเครอืข่ายคนรกัษ์แฝกจงัหวดัปราจนีบรุี
คณะฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่เกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ การปลูก
หญ้าแฝกร่วมกบัมะม่วง และพชืสวนครวั การท�าเกษตรผสมผสาน การปลกูแฝกร่วมกับการอนุรกัษ์ดินและน�า้
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ต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการด�าเนินงานป้องกันดินถล่มบริเวณตลิ่งแม่น�้าพื้นที่โครงการประยุกต์ใช้
หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันดินถล่ม ในพื้นที่ต�าบลย่านรี  โดยมี ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ  
อาจารย์จากคณะวศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บรรยายภาพรวมการด�าเนนิงานโครงการ พร้อมน�า 
เยี่ยมชมโครงการฯ  และได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณคันบังคับน�้า ในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต�าบลย่านรี อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๗  ส�านักงาน กปร. ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่องการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ ๖  “๒๓ ปี : มหัศจรรย์หญ้าแฝก โอบน�้า 
อุ้มดิน อิ่มท้อง” ร่วมกับงาน “มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒” ของ บริษัท ปตท. 
จ�ากัด (มหาชน) ณ หอประชุมธ�ารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอ�าพล 
เสนาณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถา “ในหลวงกบัการทรงงานด้านเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน” ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ได้แก่ การบรรยายพิเศษและการเสวนาทางวิชาการ 
และการสมัมนากลุม่ย่อย โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอผลงานการด�าเนินโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค รวมทัง้ 
การแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างผูท้ีเ่กีย่วข้องของทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชน ตลอดจนเป็นการเตรยีม
ความพร้อมของนกัวชิาการในการน�าเสนอผลงานสมัมนาหญ้าแฝกนานาชาต ิครัง้ที ่๖ ณ ประเทศสาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิครัง้ที ่๘ ประจ�าปี ๒๕๕๖ โดยนายสเุมธ  ตนัตเิวชกลุ 
นอกจากนีย้งัมกีารอบรมเชงิปฏบิตักิาร เช่น หลกัสตูรการเรยีนรูเ้รือ่งหญ้าแฝก  สวนผกัในเมอืง และผลติภณัฑ์
จากใบหญ้าแฝก จากเครอืข่ายคนรกัษ์แฝกแห่งประเทศไทย และจัดนิทรรศการภายใต้หวัข้อเรือ่ง “หญ้าแฝก 
อุ้มน�า้โอบดนิ หยัง่รากสู่วิถเีกษตรกรรมยัง่ยนื” และจัดแสดงผลงานของผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัจากการประกวดการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ  ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก 

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗



ส�ำนกังำน กปร.  โดย ส�ำนกัตดิตำมประเมนิผล ได้จัดจ้ำงวิทยำลยัพำณชิยศำสตร์ มหำวิทยำลยับรูพำ 
ด�ำเนินกำรประเมินผลโครงกำรฯ โดยมีกำรศึกษำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล ๔ ด้ำน ที่แสดงถึงด�ำเนินงำน
โครงกำรว่ำเป็นไปตำมแนวพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวอย่ำงเป็นรูปธรรม ได้แก่ 

๑. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ๑.๑) เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำชีโอน พบว่ำ ท�ำให้ระบบนิเวศในพื้นที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 
สัตว์ป่ำและควำมหลำกหลำยของพชืพนัธุแ์ละสตัว์มปีรมิำณเพิม่ขึน้  และกำรล่ำสตัว์ป่ำลดน้อยลง ประชำชน
ให้ควำมร่วมมือในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสตัว์ป่ำทีห่ำยำกและใกล้สญูพนัธุ ์ สนบัสนนุกำรป้องกนั
ปรำบปรำมเกี่ยวกับกำรลักลอบค้ำสัตว์ป่ำ  รณรงค์และสนับสนุนกำรปล่อยสัตว์ป่ำคืนสู่ธรรมชำติ โดยให้มี
กำรขยำยพันธุ์ตำมธรรมชำติมำกขึ้น ซึ่งสัตว์ที่นิยมปล่อยคืนสู่พื้นที่ป่ำ ได้แก่ สัตว์ในวงศ์กวำง ไก่ฟ้ำ ชะมด 
ลิงลม เม่น นก ฯลฯ  สำมำรถคืนควำมชุ่มชื้น ฟื้นฟูสภำพป่ำและเป็นแหล่งอำหำรแก่สัตว์ได้ โดย จัดท�ำ
โป่งเทียม จัดกำรทุ่งหญ้ำ สร้ำงรั้วตำข่ำย จัดท�ำแนวกันไฟ  ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำ และฝำยชะลอควำมชุ่มชื้น 
นอกจำกนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ควำมรู้แก่ผู้ที่สนใจ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  และ
เมื่อสภำพป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์ ประชำชนในพื้นที่สำมำรถเข้ำไปเก็บหำของป่ำ อันเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้
กับครอบครัวอีกทำงหนึ่ง ซึ่งท�ำให้คุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้น 

 ๑.๒) สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำบำงละมุง  ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ ได้ด�ำเนินกำรเลี้ยงหมี ลิง และชะนี  และ
ในปี ๒๕๓๘ เริ่มรับหมี ซึ่งเป็นสัตว์ป่ำของกลำง และสัตว์ป่ำที่ได้รับมอบจำกประชำชน มำดูแลและเลี้ยงดู 
๖๐ ตัว ปัจจุบันมีสัตว์ป่ำในควำมดูแลทั้งสิ้น กว่ำ ๓๓ ชนิด ๕๖๐ ตัว ได้แก่ สัตว์ป่ำพ่อ – แม่พันธุ์ และที่
เพำะพันธุ์ได้ ๓๐๘ ตัว เช่น ไก่ฟ้ำ เนื้อทรำย   ละอง  ละมั่ง  เป็นต้น ส�ำหรับสัตว์ป่ำที่ได้รับมอบ ๒๕๒ ตัว 
เช่น นก ลิง ชะนี หมีหมำและหมีควำย เป็นต้น  ถือเป็นศูนย์รวมหมีของกลำงที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ 
โดยปัจจุบันมีหมี ๑๑๐ ตัว แบ่งประเภทหมีเป็น ๒ กลุ่ม คือ หมีหมำ ๒๙ ตัว  และหมีควำย ๘๑ ตัว จำก
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ท�ำให้สถำนีเพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำบำงละมุงเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำเพื่อสร้ำง
สมดุลให้ธรรมชำต ิ ประชำชนเหน็คณุค่ำควำมส�ำคญัจำกสิง่มชีวีติทีค่วรดแูลรกัษำอย่ำงต่อเน่ือง  ควำมอดุม
สมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ ช่วยให้คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนดีขึ้น แต่ยังไม่เป็นไป 
ตำมแนวพระรำชด�ำริที่ให้ด�ำเนินกำรเป็นสวนสัตว์เปิดในลักษณะคล้ำยศูนย์สำธิต อบรม แนะน�ำปฏิบัติได้ 
เนื่องจำกยังขำดงบประมำณกำรบริหำรจัดกำร 

 ๑.๓) โครงกำรป่ำสิรเิจรญิวรรษอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ  ด�ำเนินกำรอนุรกัษ์ดนิและน�ำ้  ซึง่เป็น
ที่อำศัยของสัตว์ป่ำ และฟื้นฟูพื้นที่ให้คืนสู่ควำมอุดมสมบูรณ์ ท�ำให้ฝนตกตำมฤดูกำล และกำรเป็นแหล่งน�้ำ
ให้อ่ำงเกบ็น�ำ้ต่ำง ๆ  ได้กกัเกบ็ไว้เพือ่ประโยชน์ทำงกำรเกษตรในฤดแูล้ง ท�ำให้ประชำชนมคีณุภำพชวีติดขีึน้ 
จำกกำรเก็บของป่ำ ได้แก่  ยอดหวำย หน่อไม้ไผ่ ฯลฯ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีลักษณะเป็น
สวนป่ำ ซึ่งเป็นกำรจ�ำลองป่ำประเภทต่ำง ๆ และรวบรวมพันธุ์ไม้แต่ละกลุ่มไว้ในเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 
เช่น ไม้ดอกหอม ไผ่ หวำย  กล้วยไทย  บัวไทย ตะเคียน ประดู่ ต้นสัก ต้นหว้ำ ต้นยำงนำ ไม้แดง เป็นต้น 
ส่งผลให้สัตว์ป่ำเข้ำมำอยู่อำศัยเป็นจ�ำนวนมำก ได้แก่ กระรอก เก้ง กวำง ชะมด ส่วนสัตว์ปีกเป็นนกกว่ำ  
๑๐๐ ชนิด 

โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดชลบุรี
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๒. ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและแหล่งน�้า 

 ๒.๑) โครงกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำพื้นที่วัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
พบว่ำ สภำพดินในพื้นที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น เพรำะมีกำรรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกพืชแบบไร้สำร
เคมีหรอืแบบธรรมชำต ิ กำรฝึกอบรมส่งผลดต่ีอสขุภำพของเกษตรกรและประชำชนทีบ่รโิภคพชืผกัในพืน้ที่

 ๒.๒) โครงกำรพฒันำลุ่มน�ำ้คลองบ้ำนอ�ำเภอ ได้ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�ำ้ในพืน้ที ่เพือ่ประโยชน์ในกำรท�ำ
เกษตรของประชำชน  สนบัสนนุกจิกรรมทำงศำสนำของวดัญำณสงัวรำรำมวรมหำวหิำร รวมทัง้ส่งเสรมิกำร
อนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตใินพืน้ทีบ่รเิวณโครงกำรให้เป็นวนอทุยำนรกัษำป่ำและสตัว์ป่ำ  กำรใช้ประโยชน์
แหล่งน�้ำในพื้นที่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ แยกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเป็นแหล่งน�้ำส�ำหรับสัตว์ป่ำและสร้ำงควำมชุ่มชื้นแก่ป่ำไม้  มีพื้นที่ได้รับประโยชน์
อยู่ในเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำเขำชีโอน ๔  แห่ง โครงกำรป่ำสิริเจริญวรรษอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ๓ แห่ง  
เป็นแหล่งน�ำ้เพือ่ให้ควำมชุ่มช้ืนแก่ป่ำไม้บริเวณรอบเขำดนิ ๕ แห่ง   ๒) กำรเกษตรและกำรอปุโภค-บรโิภค ๓ แห่ง  
๓) กำรอุปโภค-บริโภค ภำยในบริเวณวัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร ๖ แห่ง ซึ่งล้วนส่งผลให้คุณภำพชีวิต
และควำมเป็นอยู่ของประชำชนดีขึ้น และพื้นที่ป่ำมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น 

๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร  

 ๓.๑) ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรมวัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร ให้ควำมรู้และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรแก้ไขสภำพดินเสื่อมโทรม และกำรอนุรักษ์ดินในพื้นที่กับประชำชน โดยจัดกิจกรรมกำร
มีส่วนร่วมปลูกพืชเพื่อป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดิน และป้องกันดินถล่มในพื้นที่ ส่งเสริมและให้ควำมรู้ในกำร
ลดต้นทุนทำงกำรเกษตรและประโยชน์จำกกำรด�ำเนินงำนโดยใช้วิธีทำงธรรมชำติ ส่งผลดีต่อสุขภำพและ
ปรำศจำกโรคภัย และสำมำรถสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับครอบครัว 

 ๓.๒) กรมวิชำกำรเกษตร โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรระยอง เพิ่มศักยภำพในกำรพัฒนำ 
กำรประกอบอำชพีเกษตรกรรม และเป็นแหล่งผลติพนัธุ์และกระจำยพนัธุ์พชืพนัธุ์ดไีปสูเ่กษตรกรในบริเวณ
ใกล้เคียง เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพที่สูงขึ้นต่อไป

๔. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน 

 ๔.๑) โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวรเพื่อผู้สูงอำยุ  ให้กำรบริกำรด้ำนสุขภำพแก่
ประชำชนในพื้นที่ท�ำให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพำะผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรดูแลรักษำด้ำนเวชศำสตร์ฟื้นฟู
ผู้สูงอำยุ และให้ควำมรู้และค�ำปรึกษำทำงโภชนำกำรแก่ผู้สูงอำยุในพื้นที่ ซึ่งสะดวกในกำรเดินทำง และมี
อัตรำค่ำบริกำรที่เหมำะสม 

 ๔.๒)  โรงพยำบำลวัดญำณสังวรำรำม  เป็นสถำนพยำบำลทีอ่ยูใ่กล้แหล่งชมุชน ซึง่เอือ้ประโยชน์ต่อ
ประชำชนในพืน้ที ่ในกำรเดนิทำงเข้ำมำใช้บรกิำรได้อย่ำงสะดวกรวดเรว็ มกีำรส่งเสรมิสขุภำพ ป้องกัน รกัษำ
โรค และฟื้นฟูสุขภำพตำมมำตรฐำน  ท�ำให้สุขภำพของประชำชนในพื้นที่มีควำมแข็งแรงและปรำศจำกโรค
ภัยต่ำง ๆ และสำมำรถดูแลตนเองให้ห่ำงไกลโรคได้เป็นอย่ำงดี
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ความเป็นมา

อ่ำงเก็บน�้ำห้วยหวดอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ พร้อมระบบส่งน�้ำก่อสร้ำงแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๓๐ 
มีควำมจุประมำณ ๒๑ ล้ำนลูกบำศก์เมตร สำมำรถส่งน�้ำสนับสนุนพื้นที่กำรเกษตรได้ประมำณ ๑๑,๐๐๐ ไร่ 
ซึ่งต่อมำเมื่อวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๕๑  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้มีพระรำชด�ำรัสถึงโครงกำร
อ่ำงเก็บน�ำ้ห้วยหวดอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ  จังหวัดสกลนคร ควำมตอนหน่ึงว่ำ “...ยังมคีนใช้ประโยชน์
ไม่พอ เป็นอ่างเกบ็น�า้ทีใ่หญ่มาก มนี�า้มาก แต่ไม่มคีนใช้ประโยชน์จากน�า้มากเท่าท่ีควร ทรงห่วงเรือ่งการ
ใช้น�้า เพราะอ่างเก็บน�้าห้วยหวด ทรงจ�าได้ว่ามีความจุ ๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร...”

ส�ำนักงำน กปร. ได้ประชุมหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์จำกอ่ำงเก็บน�้ำฯ ในฤดูแล้งเพิ่มขึ้น  และส่งเสริมกำรปลูกพืชและรับผลผลิตของเกษตรกรใน
พื้นที่ด้วย ในกำรนี้ ส�ำนักงำน กปร. จึงเห็นควรให้ด�ำเนินกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำ 
ห้วยหวดอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและแก้ปัญหำในระดับ
นโยบำย เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของรำษฎรในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีรำยได้ รวมถึง สำมำรถรักษำควำมเป็นอยู่
และพัฒนำต่อไปได้ด้วยตนเอง

ผลการติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จำกกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน โดยส�ำนักติดตำมประเมินผลร่วมกับส�ำนักประสำนงำนโครงกำร
พื้นที่ ๒  ในโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยหวดอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  จังหวัดสกลนคร รวมทั้งโครงกำร
อ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยค้ออนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ เครอืเขำปอกอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิ และโรงงำนหลวง
อำหำรส�ำเร็จรูปที่ ๓  พบว่ำ 

ภาพเปรียบเทียบ อดีต-ปัจจุบันพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
จังหวัดสกลนคร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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๑. ด้านการใช้น�้า

 	 ๑)	 อ่างเกบ็น�า้ห้วยหวดอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ มคีวำมจุ ๒๑ ล้ำนลกูบำศก์เมตร สำมำรถ
ใช้ประโยชน์เพือ่กำรเพำะปลกูในฤดฝูน ๘,๐๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๒,๐๐๐ ไร่  และจำกสถติิกำรใช้น�ำ้ย้อนหลงั 
๓ ปี  พบว่ำมีกำรใช้จริงในฤดูฝนเต็มศักยภำพ แต่ในฤดูแล้งน้อยกว่ำศักยภำพอยู่มำก โครงกำรชลประทำน
สกลนครได้มกีำรจดัตัง้กลุม่ผูใ้ช้น�ำ้แล้วในขณะเดยีวกนัพบว่ำรำษฎรใช้น�ำ้จำกอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยหวดท�ำนำปีปลกู
ข้ำวเหนียวและข้ำวเจ้ำ ส่วนในฤดูแล้งจะเลือกปลูกพืชที่ใช้น�้ำไม่มำก เช่น มันส�ำปะหลัง ข้ำวโพด ยำงพำรำ 
เป็นต้น และยังไม่มีกำรปลูกมะเขือเทศ

ปัญหำที่พบคือ กำรใช้น�้ำในฤดูแล้งยังไม่เต็มตำมศักยภำพของอ่ำงเก็บน�้ำฯ เนื่องจำกระบบส่งน�้ำ
ชลประทำนเริ่มช�ำรุด  เพรำะมีกำรใช้งำนมำเป็นเวลำนำน ขำดงบประมำณในกำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำที่
ครอบคลุมทั้งระบบ กลุ่มผู้ใช้น�้ำยังไม่เข้มแข็ง ไม่รู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน  ส�ำหรับกำรปลูกมะเขือ
เทศ เกษตรกรไม่นิยมเพำะปลูกกันในพื้นที่ เนื่องจำกไม่คุ้นเคยกับกำรปลูกพืชชนิดใหม่  ขำดควำมเข้ำใจ
และกำรยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่  สำยพันธุ์ที่ควำมเหมำะสม  สภำพดินเหมำะสม  ขำดแรงงำน คนรุ่น
ใหม่มักจะสนใจเข้ำไปหำงำนท�ำในเมืองเพรำะได้เงินมำกกว่ำ  เงินทุนไม่พอ  ขำดแรงจูงใจด้ำนรำคำ และ
รำยได้ เม่ือเทยีบกบักำรลงทนุในพชืชนดิอืน่  คุน้เคยกบักำรรบัมำกกว่ำ นอกจำกนี ้เกษตรกรมทีำงเลอืกอืน่ที่
เหมำะสมกับตนเองและครอบครัว 

 	 ๒)	อ่างเก็บน�้าห้วยค้ออันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ มีควำมจุ ๓.๒ ล้ำนลูกบำศก์เมตร สำมำรถ
ใช้ประโยชน์เพื่อกำรเพำะปลูกในฤดูฝน ๓,๐๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๘๐๐ ไร่  และจำกสถิติย้อนหลัง ๓ ปี  
พบว่ำมีกำรใช้จรงิ ทัง้ในฤดฝูนและฤดแูล้งเตม็ศกัยภำพของอ่ำงเก็บน�ำ้ฯ  มกีำรรวมกลุม่ผูใ้ช้น�ำ้แล้ว เกษตรกร
ส่วนมำกจะปลูกข้ำวเหนียวเพื่อเก็บไว้กินเองทั้งปี ในฤดูแล้งจะปลูกข้ำวโพดอ่อน มันส�ำปะหลัง เป็นต้น 

 ปัญหำ คอื ระบบส่งน�ำ้เริม่มกีำรช�ำรดุ  เน่ืองจำกมกีำรใช้งำนมำนำน ขำดงบประมำณในกำรซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษำ ประกอบกับเกษตรกรมีควำมต้องกำรใช้น�้ำในกำรเพำะปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจำกมีควำมสนใจที่จะ
ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงำนหลวงฯ เพิ่มขึ้น ทั้งที่รำคำขำยไม่แน่นอน

		 ๓)	อ่างเก็บน�้าเครือเขาปอกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  มีควำมจุ ๐.๗ ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
สำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อกำรเพำะปลูกในฤดูฝน ๑,๐๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๑๒๐ ไร่  และจำกสถิติ
ย้อนหลัง ๓ ปี พบว่ำมีกำรใช้จริง ทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้ง สำมำรถส่งน�้ำให้กับเกษตรกรในกำรเพำะปลูก
พชืสำมำรถได้เต็มศกัยภำพของปรมิำณน�ำ้กักเก็บ เกษตรกรส่วนมำกนิยมปลกูข้ำวเหนียว ข้ำวโพดอ่อน และ
มันส�ำปะหลัง เป็นต้น  ส�ำหรับมะเขือเทศ ส่วนมำกจะปลูกและส่งขำยให้กับโรงงำนหลวงฯ  เนื่องจำกได้รับ
กำรส่งเสรมิและให้ค�ำแนะน�ำจำกเจ้ำหน้ำทีโ่รงงำนหลวงฯ และส่งขำยผลผลติได้ในปรมิำณทีเ่กษตรกรพอใจ 

ปัญหำ คือ เกษตรกรขำดแคลนน�้ำในกำรเพำะปลูก เนื่องจำกมีควำมสนใจที่จะปลูกมะเขือเทศส่ง
โรงงำนหลวงฯ มำกขึ้น, คลองส่งน�้ำเริ่มมีกำรช�ำรุด สภำพสันเขื่อนต�่ำ ยังขำดงบประมำณในกำรซ่อมแซม
บ�ำรุงรักษำ, ต้นทุนสูง, แต่เกษตรกรยังไม่มั่นใจในรำคำขำยที่ไม่แน่นอน 

๒. ด้านการส่งเสริม  

ในกำรรับซื้อผลผลิตของโรงงำนหลวงฯ : ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรปรับปรุงในส่วนของโรงงำนหลวงฯ 
และด�ำเนินกำรใหม่อีกครั้งในปี ๒๕๕๑ สำมำรถรองรับผลผลิตทำงกำรเกษตร รวมทั้งมะเขือเทศในปริมำณ
ที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มก�ำลังกำรผลิตจำกผลผลิตมะเขือเทศเป็น ๓๐๐-๓๕๐ ตัน/วัน 
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ภำยหลัง ส�ำนักงำน กปร. และหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ร่วมมือในกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ในเรื่องกำรปลูก
มะเขอืเทศเพือ่ป้อนให้กบัโรงงำนหลวงฯ เช่น  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลมิพระเกียรติสกลนคร  
ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  กรมชลประทำน  กรมส่งเสรมิกำรเกษตร  ส�ำนักงำนเกษตร
อ�ำเภอเต่ำงอย  ศูนย์ศกึษำกำรพฒันำภูพำนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิเป็นต้น  ท�ำให้เกษตรกรเริม่ยอมรบั 
และเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ มำกขึน้ และมผีลท�ำให้ปัจจุบนัมกีำรปลกูมะเขอืเทศในปรมิำณ ๒๕,๐๐๐ 
ตัน (ในช่วงรับซื้อ คือ ธันวำคม ๒๕๕๖ ถึงเมษำยน ๒๕๕๗) รำคำประกันที่ ๒.๒๐ บำท/กิโลกรัม และขำย
ได้ในรำคำรับซื้อที่  ๒.๒๐-๓.๕๐ บำท/กิโลกรัม  

ปัญหำ รำษฎรในเขตพืน้ทีโ่ครงกำรอ่ำงเกบ็น�ำ้ห้วยหวด ยงัไม่นิยมปลกูมะเขอืเทศในฤดูแล้ง เน่ืองจำก
รำคำและมำตรฐำนในกำรรับซื้อผลผลิตสูง ผลผลิตที่ไม่ได้มำตรฐำนจะขำยไม่ได้และต้องหำวิธีก�ำจัดทิ้ง  
มีโรงงำนคู่แข่งที่รับซื้อมะเขือเทศอีก ๓ แห่งในพื้นที่ใกล้เคียง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการติดตาม

		 ๑.	 โครงการชลประทานสกลนคร ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเก็บข้อมูลสถิติน�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำฯ 
อย่ำงต่อเนื่องและใช้ร่วมกัน ควรจัดสรรงบประมำณในกำรซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำให้เพียงพอและครอบคลุม
ทั้งระบบ และควรมีกำรลงพื้นที่และติดตำมงำน รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยร่วมกับเกษตรกรเพื่อ
ให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจกันในกำรรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้ท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรแบ่งปันน�้ำให้มีใช้
อย่ำงเพียงพอและทั่วถึง 

 	 ๒.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ ส�านักงานเกษตรจังหวัด	
ควรร่วมกนัด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง ในกำรเป็นพีเ่ลีย้ง กำรให้ควำมรูแ้ละแนะน�ำในเรือ่งกำรปลกูมะเขอืเทศ
ให้กับเกษตรกร กำรส่งเสริมอำชีพกำรเพำะปลูกมะเขือเทศ เช่น กำรสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต กำรจัดอบรม 
จัดแปลงสำธิต เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีควำมมั่นใจได้ว่ำจะมีรำยได้ที่ดีขึ้นและมีแน่นอนตลอดทั้งปี 

ปัจจุบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรปลูก
มะเขือเทศขึ้นร้ำนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำห้วยหวดอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อเพิ่มผลผลิต
ให้เพยีงพอในกำรส่งขำยให้กบัโรงงำนหลวงอำหำรส�ำเรจ็รปูที ่๓ (เต่ำงอย) แล้ว  นอกจำกนี ้ยงัมกีำรจดัตัง้กลุม่ 
และคณะกรรมกำรบริหำร จ�ำนวน ๓ กลุ่ม เพ่ือบริหำรจัดกำรเงินกองทุนให้มีกำรหมุนเวียนในกำรผลิต 
มะเขือเทศขึ้นร้ำนในรุ่นต่อไป และยังมีข้อตกลงร่วมกันกับ ธกส.สกลนคร	 และ ส�านักงานเกษตรอ�าเภอ 
ให้ เกษตรอ�ำเภอ พิจำรณำควำมเหมำะสมของกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรคัดเลือกพื้นที่ด�ำเนินงำนใน
หมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ รวมกลุ่มเกษตรกรที่มีควำมต้องกำร
เพำะปลูกมะเขือเทศ

  ๓.	 โรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รปูที	่๓	(เต่างอย)	ควรหำวธิกีำรในกำรจงูใจให้เกษตรกรน�ำผลผลติ
มำขำยให้กับโรงงำนหลวงฯ เช่น ปรับรำคำรับซื้อที่เหมำะสม รับซื้อผลผลิตให้ได้ทั้งหมด พร้อมหำวิธีกำร
รองรบัผลผลติทีไ่ม่ได้มำตรฐำน มกีำรประสำนงำนร่วมกบัหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ และควรสร้ำงควำมเชือ่มัน่
ในเรื่องควำมเป็นธรรมและควำมชัดเจนให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 	 ๔.	 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ควรเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรส่งเสรมิทำงด้ำน
กำรเงนิ และให้ควำมรูใ้นเรือ่งกำรท�ำบญัชคีรวัเรือนให้กับเกษตรกรในพืน้ที ่ปัจจุบนัได้เข้ำร่วมเป็นภำคใีนกำร
พัฒนำเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตมะเขือเทศ มีข้อตกลงในกำรสนับสนุนกำรขุดเจำะบ่อบำดำลและระบบปั๊ม 
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		 ๕.	 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น คณะท�ำงำนกำรส่งเสรมิกำรใช้ประโยชน์น�ำ้ชลประทำนฯ (โครงกำร
ห้วยหวดอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ) ที่แต่งตั้งเมื่อปี ๒๕๕๑  ควรมีกำรบูรณำกำร ก�ำกับดูแลและติดตำม
กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนดไว้ และไม่มีกำรขำดตอนเมื่อ
มีกำรโยกย้ำยของเจ้ำหน้ำที่ในคณะท�ำงำนฯ  

		 ๖.	 เกษตรกร	ควรเปิดใจยอมรับกำรส่งเสริมจำกหน่วยงำนรำชกำรมำกกว่ำเดิม มีกำรรวมกลุ่ม
ผู้ใช้น�้ำให้เข้มแข็ง ร่วมกันดูแลรักษำ และเสียสละ เพื่อให้มีกำรใช้น�้ำด้วยกันได้ตลอดไป 

		 ๗.	 ส�านักงาน	กปร.	ควรติดตำมและสนับสนุนงบประมำณในกิจกรรมที่เห็นผลได้อย่ำงชัดเจน  

บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  อ.เต่างอย จ.สกลนคร

การประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุม โรงงาน
อาหารส�าเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย)

ชี้แจงและสัมภาษณ์ชาวบ้าน

บริเวณอ่างเก็บน�้าห้วยค้ออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  อ.เต่างอย จ.สกลนคร
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การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ขององคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

วันที่ ๑๘ ตุล�คม ๒๕๕๖ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและ
ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลบ้านแหวน อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ่ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนสนอง
พระรำชด�ำรขิองมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ ตลอดจนติดตำมกำรขยำยผลของกำรพฒันำศกึษำวิจัยไปสูป่ระชำชน
และเกษตรกรผูส้นใจทัว่ไป เพือ่ให้รำษฎรมชีีวิตควำมเป็นอยูท่ีด่ ีสำมำรถพึง่ตนเองได้อย่ำงยัง่ยนื โดยม ีดร.ธรีะ 
วิสิทธิ์พำนิช คณบดีคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.โสระยำ ร่วมรังสี ผู้อ�ำนวยกำร
ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำและขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่ฯ ให้กำรต้อนรับ และบรรยำยสรุปควำมก้ำวหน้ำ

ศูนย์บริกำรพัฒนำและขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ได้จัดตั้งขึ้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวตำมที่มีพระรำชกระแส
รบัสัง่ว่ำ	“งานน้ีเป็นประโยชน์ถงึประชาชนอย่างแท้จรงิ	ให้ขยายงานไปให้มากและหาคนมาช่วยท�างาน
เพิ่มเติม”

พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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วนัที ่๑๔ พฤศจกิ�ยน ๒๕๕๖ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน  สนิธว�นนท์ องคมนตร ีเยีย่มและตดิตาม
ความส�าเรจ็ของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินเขตพืน้ทีจั่งหวดัชยัภมู ิโดยม ีนำยสวุฒัน์ เทพอำรกัษ์ 
เลขำธิกำร กปร. พร้อมด้วยผู้บริหำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรสถำน ี
สูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองเขื่อง (กุดตุ้ม) ต�ำบลกุดตุ้ม อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูหั่ว ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ รบัไว้เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิเพือ่ให้ควำมช่วยเหลอื
รำษฎรซึ่งประสบปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำส�ำหรับอุปโภค - บริโภค โดยมี นำยพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดชัยภูมิ กล่ำวต้อนรับ และผู้แทนจำกกรมชลประทำน บรรยำยสรุปภำพรวมกำรด�ำเนินโครงกำรฯ 
และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ทั้งนี้ องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรรมและกลุ่มอำชีพ ในพื้นที่ 
โครงกำรฯ ด้วย

วันที่ ๑๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๖ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี เดินทางไป
เยี่ยมและติดตามความส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี 
นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. พร้อมด้วยผู้บริหำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตำมผลกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน�้ำบึงห้วยแย้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบล    
โนนสะอำด อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
รับไว้เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อช่วยเหลือรำษฎรต�ำบลโนนหัน ต�ำบลหนองเขียด และ
ต�ำบลโนนสะอำด ซึ่งประสบปัญหำควำมเดือนร้อนขำดแคลนน�้ำส�ำหรับท�ำกำรเกษตรให้มีน�้ำใช้ตลอดปี 
โดยมีนำยสมศกัดิ ์สวุรรณสจุรติ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดัขอนแก่น กล่ำวต้อนรบั และผูแ้ทนจำกกรมชลประทำน 
บรรยำยสรุปภำพรวมกำรด�ำเนินโครงกำรฯ และกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ทั้งน้ี องคมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่
เกษตรกรรมและกลุ่มอำชีพในพื้นที่โครงกำรฯ รวมถึงได้เป็นประธำนในพิธีเปิดห้องสมุดสำรำนุกรมไทย
ส�ำหรับเยำวชน ณ โรงเรียนโสตศึกษำขอนแก่น (เด็กหูหนวก) ในครั้งนี้ด้วย

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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วันที่ ๑ ธันว�คม ๒๕๕๖ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี เป็นประธ�นในพิธี
เปิดนิทรรศก�รเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว และการเสวนาองค์ความรู้	 ในงาน	 
“พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง	 ร.๙” ครั้งที่ ๒๖ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ โดยมี นำงสุวรรณำ 
พำศริ ิรองเลขำธกิำร กปร. กล่ำวรำยงำนถงึวตัถปุระสงค์ของกำรจัดงำนซึง่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่
ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิ(ส�ำนักงำน กปร.) ร่วมกบัมลูนิธสิวนหลวง ร.๙ จดัขึน้เพือ่
เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว   เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๕ ธันวำคม 
๒๕๕๖ ที่ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริอันก่อให้เกิดคุณูปกำรต่อประชำชนและประเทศชำติมำอย่ำงต่อเนื่อง

วันที่ ๑๙ ธันว�คม ๒๕๕๖ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและ
ติดตามการด�าเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยมี นำยโกวทิย์ เพ่งวำณชิย์ รองเลขำธกิำร กปร. นำยอนุกูล ตงัคณำนุกูลชยั ผูว่้ำรำชกำรจังหวัดฉะเชงิเทรำ 
และ นำยปัญญำ เอีย่มอ่อน ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเขำหนิซ้อนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิพร้อม
คณะเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับ

ในกำรตรวจเยีย่มศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเขำหนิซ้อนอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรคิรัง้น้ี พลอำกำศเอก 
ก�ำธน สินธวำนนท์ องคมนตรี ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับด�ำเนินงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริไว้ 
ดังนี้ 

“ขอให้ช่วยกนัพจิำรณำว่ำโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรทิีด่�ำเนินกำรอยูน้ั่น ได้ส่งผลประโยชน์  
ถึงประชำชนอย่ำงแท้จริงแล้วหรือยัง และขอให้กำรด�ำเนินโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชำชนเป็นที่ตั้ง ไม่อยำกให้ควำมเจริญไปเติบโตที่หน่วยงำนรำชกำร”

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่ ๑๖ มกร�คม ๒๕๕๗ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยม
และติดตามโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัด
เพชรบุรี โดยมี นำยมณเฑียร ทองนิตย์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี นำยสมบูรณ์ วงศ์กำด ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑  รศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และเจ้ำหน้ำที่มูลนิธิชัยพัฒนำ ให้กำรต้อนรับ

วันที่ ๓ เมษ�ยน ๒๕๕๗ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและ
และติดตามผลการด�าเนินงานของ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ” ซึ่งตั้ง
อยู่ที่บ้ำนพิกุลทองและบ้ำนโคกสะยำ หมู่ที่ ๖ ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส  
ในกำรนี้ นำยวีระพงศ์ แก้วสุวรรณ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส กล่ำวต้อนรับ จำกนั้น นำงสำยหยุด  
เพช็รสขุ รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทองอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิได้กล่ำวรำยงำน
ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ซึ่งเป็นโครงกำร
ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชด�ำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๒๕ เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมวิชำกำร  กำรค้นคว้ำ ทดลอง และสำธิตกำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม ซึ่งมีรูปแบบกำรบริกำร
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ให้บริกำรแก่ประชำชนและเกษตรกรที่เข้ำมำศึกษำหำควำมรู้ได้ ณ แห่งเดียว
เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

วันที่ ๔ เมษ�ยน ๒๕๕๗ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและ
ติดตามผลการด�าเนินงานของ “โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ” บ้ำนครองชีพ ต�ำบลนำปะขอ อ�ำเภอบำงแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมี นำยเสรี  ศรีหะไตร ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดพัทลุง กล่ำวต้อนรับ 

วันที่ ๕ เมษ�ยน ๒๕๕๗ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี เดินทางเยี่ยมและ
ติดตามผลการด�าเนินงานของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” จังหวัด
นครศรีธรรมรำช โดยมีนำยศิริพัฒ พัฒนกุล รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช กล่ำวต้อนรับ  
จำกนัน้ นำยวรีวฒัน์ องัศพุำณชิย์ ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์อ�ำนวยกำรและประสำนกำรพฒันำพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ปำกพนงั
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิกล่ำวรำยงำนสรปุภำพรวมโครงกำรฯ และผลกำรด�ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ ในกำรนี ้
พลอำกำศเอก ก�ำธน สนิธวำนนท์ องคมนตร ีได้กล่ำวให้โอวำทและแนะน�ำแนวทำงกำรพฒันำกำรด�ำเนนิงำน 
ของโครงกำรฯ ในโอกำสนี้ด้วย

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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วันที่ ๒๒ พฤษภ�คม ๒๕๕๗  พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตร ีเดินทางไปเยี่ยม
และติดตามโครงการอ่างเก็บน�้าห้วยจูอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลกันทรอม อ�าเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยมี นำยประสำท พำศิริ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒ ส�ำนักงำน กปร.  
พร้อมด้วย นำยวศิษิฐ ครูตันเวช รองผูว่้ำรำชกำรจังหวัดศรสีะเกษ นำยจ�ำรสั สวนจันทร์ ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำร
ชลประทำนศรสีะเกษ นำยเกยีรตพิงษ์ เพชรศร ีผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงำนก่อสร้ำง ๘ กรมชลประทำน ผูบ้รหิำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้น�ำชุมชน และรำษฎรในพืน้ที ่ร่วมต้อนรบั พร้อมทัง้รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรขยำยผล และกำรก่อสร้ำงอำคำรระบำยน�้ำฉุกเฉินเพิ่มเติม

วันที่ ๕ มิถุน�ยน ๒๕๕๗  พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและ
ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย 
นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. และผู้บริหำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้เดินทำงไปเยี่ยม
และติดตำมโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนขนวน และโครงกำรขุดลอกหนองบ้ำนกุดกว้ำง 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงเป็นโครงกำรที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห่วั ทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ รบัโครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสบูน�ำ้ด้วยไฟฟ้ำบ้ำนขนวน พร้อมระบบ
ส่งน�ำ้ไว้เป็นโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิตำมทีน่ำยเตยีง โอดพมิพ์ รำษฎรบ้ำนขนวน หมูท่ี ่๓ ต�ำบล
กุดกว้ำง อ�ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขอพระรำชทำนควำมช่วยเหลือ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

122



วนัที ่๒๕ สงิห�คม ๒๕๕๗ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตร ีได้เดนิทางไปเยีย่มและ
ตดิตามศนูย์เรยีนรูก้ารเกษตรแบบพึง่พาตนเองบ้านเนนิขามอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอเนนิขาม จังหวัด
ชัยนาท โดยมี นำยสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยนำท นำยโกวิทย์ เพ่งวำณิชย์ รองเลขำธิกำร 
กปร. นำยวิฑูรย์ สิรินุกูล นำยอ�ำเภอเนินขำม นำยสุนทร น้อยส�ำลี ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนำท 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร พร้อมด้วยผู้น�ำชุมชน และรำษฎรให้กำรต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๑ กันย�ยน ๒๕๕๗ พลอ�ก�ศเอก กำ�ธน สินธว�นนท์ องคมนตรี ได้เดินทางไป
เยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าร ิจงัหวดัราชบรุ ีเพือ่เป็นก�ำลงัใจให้เจ้ำหน้ำทีท่ีร่่วมกันด�ำเนินงำนโครงกำรศกึษำวิธีกำรฟ้ืนฟทูีด่นิ
เสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ โดยมี นำยโกวิทย์ เพ่งวำณิชย์  รองเลขำธิกำร กปร. 
นำยณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี นำยอ�ำนำจ แย้มศิริ นำยอ�ำเภอโพธำรำม และ
นำยบุญช่วย ช่วยระดม หัวหน้ำโครงกำรศึกษำวิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ พร้อมคณะเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับ

“ขอให้ช่วยกันพิจำรณำว่ำโครงกำรศึกษำวิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขำชะงุ้มอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ ที่ด�ำเนินกำรอยู่นั้น ได้ส่งผลประโยชน์ถึงประชำชนอย่ำงแท้จริงแล้วหรือยัง และขอให้ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชำชนเป็นที่ตั้ง ไม่อยำกให้ควำมเจริญเติบโตอยู่เฉพำะในพื้นที่โครงกำรฯ เพียง
อย่ำงเดียว อย่ำงเช่น กำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝก ส่งเสริมกำรปลูกข้ำวให้เหมำะสมกับสภำพดิน ให้คน
อยู่กับป่ำและใช้ประโยชน์จำกป่ำ กำรเลี้ยงปลำที่จ�ำหน่ำยได้และสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ที่มีคุณภำพแก่
เกษตรกร”  
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วันที่ ๑๘ สิงห�คม ๒๕๕๗ น�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
“๒๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” ส�ำนักงำน กปร. ร่วมกับ
ศนูย์พฒันำกำรเกษตรภสูงิห์อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจงัหวดัศรสีะเกษ จดังำนขึน้ เนือ่งในโอกำสครบรอบ 
๒๐ ปี ของกำรด�ำเนนิงำนโครงกำร โดยม ีนำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธำนในพธิเีปิด พร้อมด้วย 
นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. นำยประทีป  กีรติเรขำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดศรีสะเกษ นำยสวัสดิ์ 
สมสะอำด ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์พัฒนำกำรเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ 

วันที่ ๒๑ สิงห�คม ๒๕๕๗ น�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ท่องเทีย่วเชงิเกษตรเขาชะงุม้ “ความสขุของคนไทย ใต้ร่มพระบารม”ี ระหว่ำงวนัที ่๒๑ - ๒๒ สงิหำคม ๒๕๕๗ 
ณ โครงกำรศกึษำวิธีกำรฟ้ืนฟทูีด่นิเส่ือมโทรมเขำชะงุม้อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอโพธำรำม จังหวดั
รำชบุรี โดยมี นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร.  นำยอภิชำต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนำที่ดิน 
นำยนสิติ จนัทร์สมวงศ์ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดรำชบรุ ีและนำยบญุช่วย  ช่วยระดม ผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรศกึษำ
วธิกีำรฟ้ืนฟทูีด่นิเส่ือมโทรมเขำชะงุ้มอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิพร้อมด้วยเจ้ำหน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนต่ำงๆ ท่ี
เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

น�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี
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วนัที ่๑ กนัย�ยน ๒๕๕๗ น�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิดงาน “ชมศูนย์
ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัด
นรำธวิำส โดยม ีนำยสวัุฒน์ เทพอำรกัษ์ เลขำธกิำร กปร. นำยณฐัพงศ์ ศริชินะ ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดันรำธวิำส 
และนำงสำยหยดุ เพช็รสขุ รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกุิลทองอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ 
พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ศิลปินดำรำร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ 

วันที่ ๑๘ ธันว�คม ๒๕๕๖ น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตาม
ความส�าเร็จโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริบ้านสันติสุข จังหวัดพะเยำพร้อมด้วย
นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. และนำยจรูญ อิ่มเอิบศิลป์ ผู้ช่วยเลขำธิกำรพระรำชวัง พร้อมด้วย 
ผู ้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เดินทำงไปติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและเยี่ยมชม 
ควำมส�ำเรจ็ของโครงกำรสถำนพีฒันำเกษตรกำรทีส่งูตำมพระรำชด�ำรบ้ิำนสนัตสิขุ อ�ำเภอปง จงัหวดัพะเยำ

ในกำรนี ้นำยพลำกร สุวรรณรฐั องคมนตร ีไปมอบพนัธุข้์ำวจ�ำนวน ๓ สำยพนัธุค์อื ข้ำวพนัธุพ์ืน้เมอืง 
(เบียเลียะ) ข้ำวพันธุ์ กข ๓๙ และข้ำวพันธุ์กล�่ำล้ำนนำ (ข้ำวเหนียว) ให้แก่รำษฎรบ้ำนสันติสุขส�ำหรับกำรท�ำ
นำด�ำแบบขั้นบันไดต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบผ้ำห่มกันหนำวพระรำชทำนจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ ด้วยทรงมีควำมห่วงใยต่อรำษฎรได้บรรเทำควำมหนำวเย็นที่
ก�ำลังมำเยือนในช่วงนั้น

น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
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วันที่ ๒๔ - ๒๕ มกร�คม ๒๕๕๗ น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางไปเยี่ยมและ
ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง - ผาเกิ้งอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเอราวัณ 
จงัหวดัเลย พร้อมด้วย หม่อมหลวงจริพนัธ์ุ ทวีวงศ์   รองเลขำธกิำร กปร. และเจ้ำหน้ำทีก่รมอทุยำนแห่งชำติ 
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

วันที่ ๑๙ ธันว�คม ๒๕๕๖ น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทำงไปเยี่ยมและติดตำม
ควำมส�ำเร็จโครงกำรสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริบ้ำนธำรทอง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงรำย พร้อมด้วย นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. และนำยจรูญ อิ่มเอิบศิลป์  ผู้ช่วยเลขำธิกำร
พระรำชวงั ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัดเชียงรำย พร้อมด้วยผูบ้รหิำรและเจ้ำหน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องเดนิทำง
ไปตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนและเยีย่มชมควำมส�ำเร็จของโครงกำรสถำนีพฒันำกำรเกษตรทีส่งูตำมพระรำชด�ำริ
บ้ำนธำรทอง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 

นอกจำกน้ี รำษฎรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชำวไทยภูเขำเผ่ำม้ง มีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นมี
ควำมเจรญิเพิม่ขึน้สำมำรถประกอบอำชพีด้ำนงำนศลิปำชพี ประกอบด้วยเครือ่งเงนิ งำนผ้ำปัก ทีเ่พิม่รำยได้
ให้แก่รำษฎร รวมถึงกำรประกอบอำชีพท�ำหวำยอบแห้งสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้รำษฎรปีละ ๑.๒ แสนบำท 
อันเป็นผลจำกกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐทั้งกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช กำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  และจังหวัดเชียงรำย ที่ได้สนับสนุนพันธุ์พืช และวิชำกำรเกี่ยวกับ
กรรมวธิแีละปัจจยัในกำรผลติหวำยอบแห้ง ส่งผลให้รำษฎรมอีำชพีและรำยได้ทีม่ัน่คงสมดงัพระรำชประสงค์
ในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ

ในกำรนี้ นำยพลำกร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะได้มอบถุงยังชีพพระรำชทำนจำกพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีควำมห่วงใยต่อรำษฎรที่อยู่
ห่ำงไกลให้ได้บรรเทำควำมเดือดร้อนและมีสุขภำพอนำมัยที่สมบูรณ์ตลอดมำ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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วนัที ่๔ กมุภ�พนัธ์ ๒๕๕๗ น�ยพล�กร สวุรรณรฐั องคมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ
อ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่ยอนตอนบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจังหวัดล�าปาง พร้อมด้วย นำยสวัุฒน์ เทพอำรกัษ์ 
เลขำธิกำร กปร. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล�ำปำง อธิบดีกรมชลประทำน ผู้บริหำรส�ำนักรำชเลขำธิกำร ผู้บริหำร
ส�ำนักพระรำชวัง และเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยแม่ตอนบน
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปำง พร้อมกับมอบประกำศเกียรติบัตรให้กับรำษฎรที่
เสียสละที่ดินให้กับโครงกำรฯ จ�ำนวน ๑๐ รำย

วันที่ ๒๖ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๗ น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีเป็นประธานเปิดการสัมมนา           
เชิงปฏิบัติการการประเมินผลโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ โดยมี นำยสุวัฒน์ 
เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดสัมมนำและนำยพงษ์ศักด์ิ วังเสมอ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย กล่ำวต้อนรับ โดยมี ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน กปร. พร้อมเจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อร่วมด้วย ณ โรงแรมดสุติไอส์แลนด์ รสีอร์ท เชยีงรำย จังหวัดเชยีงรำย ในกำรน้ี องคมนตรี 
และคณะได้ตดิตำม ผลกำรด�ำเนนิงำนและตรวจเยีย่มโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิในเขตพืน้ทีอ่�ำเภอ
แม่สำย และอ�ำเภอเวียงปำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 

วันที่ ๘ สิงห�คม ๒๕๕๗ น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีมอบสิ่งของพระราชทาน และ
เป็นประธานในพธีิเปิดงานมหกรรมชาติพนัธุแ์ละชนเผ่าพืน้เมอืงแห่งประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๕๗ พร้อมทัง้
ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานของสถานีพฒันาการเกษตรทีส่งูตามพระราชด�ารบ้ิานสนัตสิขุ อ�าเภอปง 
จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นำยสุวัฒน์ เทพอำรักษ์ เลขำธิกำร กปร. และผู้บริหำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เดินทำงไปพบปะรำษฎรบ้ำนเย้ำเล่ำซีก๋วย อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย ได้มอบสิ่งของพระรำชทำน
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ให้แก่รำษฎรในพืน้ที ่พร้อมกนันี ้ได้กล่ำวถงึพระมหำกรณุำธิคณุในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั และสมเดจ็
พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ ที่ทรงมีควำมห่วงใยต่อรำษฎร และได้พระรำชทำนสิ่งของ เพื่อให้รำษฎร
มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

วันที่ ๙ สิงห�คม ๒๕๕๗  น�ยพล�กร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธำนในพิธีเปิดงำน 
“มหกรรมชำตพินัธุแ์ละชนเผ่ำพืน้เมอืงแห่งประเทศไทย” ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ณ ข่วงวัฒนธรรมเชยีงรำย อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรำย  ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ ภำยใต้แนวคิดกำรจัดงำน “ชำติพันธุ์ ร่วมใจ พัฒนำชำติไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เฉลมิพระเกยีรติพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 
และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ  เฉลมิพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ทัง้ยงัแสดงควำมจงรกั
ภักดี และเผยแพร่พระรำชกรณียกิจส�ำคัญของทั้ง ๒ พระองค์ และพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ ในด้ำน
กำรพฒันำและสงเครำะห์กลุม่ชำตพินัธุใ์ห้ได้อำศยัอยูใ่ต้ร่มพระบำรมขีองพระองค์ตลอด ๕ ทศวรรษทีผ่่ำนมำ 

จากนั้น องคมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานสถำนีพัฒนำกำร
เกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริบ้ำนสันติสุข อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยำ เพื่อมอบปุ๋ยอินทรีย์ และร่วมด�ำนำกับ
รำษฎรในพืน้ที่โครงการสถานพีฒันาการเกษตรท่ีสงูตามพระราชด�าริบ้ำนสนัตสิขุ ต�ำบลขนุควร อ�ำเภอปง 
จังหวัดพะเยำ จำกนั้นได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้จัดต้ังสถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริ 
บ้ำนสนัติสขุ - บ้ำนขนุก�ำลงัขึน้ในพืน้ทีท่ีถ่กูบกุรกุแผ้วถำง โดยให้รำษฎรทัง้ ๒ หมูบ้่ำน เข้ำร่วมโครงกำรฯ เพือ่
เรยีนรูว้ธิที�ำกำรเกษตรอย่ำงถกูหลกัวิชำกำร โดยใช้พืน้ทีด่นิอย่ำงจ�ำกดัให้ได้ผลผลติเพิม่ขึน้ พอเลีย้งตนเองได้ 
ทั้งยังมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติให้คืนควำมสมบูรณ์
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กำรพฒันำบคุลำกรเป็นกำรเพิม่ประสทิธิภำพด้ำนทกัษะ ควำมช�ำนำญในกำรท�ำงำน ตลอดจนพฒันำ
ทัศนคติของบุคลำกรทุกระดับให้สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
บุคลำกรสำมำรถท�ำได้ด้วยวิธีกำรฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงำนต่ำงประเทศ กำรจัดสัมมนำทั้งในและ
นอกสถำนที่ เพื่อบุคลำกรนั้น ๆ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ และมุ่งไปสู่ควำมส�ำเร็จตำม
เป้ำหมำยขององค์กร 

ในปี ๒๕๕๗  ได้มีกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส�ำนักงำน กปร. และจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มี 
ส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนสนอง
พระรำชด�ำริและกำรเผยแผ่ขยำยผลตำมยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำน กปร. ระยะที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ได้ด�ำเนินกำรรวม ๗๐ โครงกำร/หลักสูตร ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๙๔๐ คน ดังนี้ 

   ๑.๑  กำรส่งบุคลำกรไปฝึกอบรมภำยนอก 
     - นักบริหำรกำรเงินกำรคลัง ระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ ๑ 
     - กำรป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๖
     - กำรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๘๐
     - นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๓
     - จิตวิทยำควำมมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๔
     - ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงประเทศชั้นสูง รุ่นที่ ๖ 
     - กำรพัฒนำผู้น�ำคลื่นลูกใหม่ในรำชกำรไทย ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 
     - กำรเสนอผลงำนและกำรพดูเพือ่กำรประชมุ (OCC) รุน่ที ่๑ ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 

      -  กำรอบรมพฒันำสมัมนำสมรรถนะโดยส่งเข้ำอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ จ�ำนวน ๕๙ คน 
      ๑.๒ กำรจัดฝึกอบรมเอง

    (๑) โครงกำรสมัมนำ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ มวีตัถปุระสงค์เพือ่ทบทวนกำรปฏบิตังิำนทีผ่่ำนมำ 
เพื่อวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคในกำรท�ำงำนและเพื่อหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว และด�ำเนินกำร
ประชมุใหญ่สำมัญประจ�ำปีสวัสดิกำรส�ำนักงำน กปร. ประจ�ำปี ๒๕๕๗ ตลอดจนจัดกิจกรรมสนัทนำกำรด้วย
กำรจดักำรแข่งขนักฬีำภำยในและกจิกรรมแสดงมทุติำจิตผูเ้กษียณอำยรุำชกำร เพือ่เสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงบคุลำกรภำยในส�ำนกังำน กปร. ระหว่ำงวนัที ่๑๓ – ๑๕ กนัยำยน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมชลจนัทร์ พัทยำ 
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ ทั้งสิ้น ๑๕๕ คน

        (๒) โครงกำรฝึกอบรมเพิม่ประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนลกูจ้ำงและพนกังำนรำชกำร โดยมี 
วตัถปุระสงค์ เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูด้้ำนกำรปฏบัิตงิำนด้ำนกำรเพิม่สมรรถนะด้ำนกำรขบัรถเข้ำขบวนเสดจ็ให้กบั 
พนกังำนขบัรถยนต์ และฝึกอำชีพให้แก่พนักงำนบรกิำร เพือ่เสรมิสร้ำงรำยได้ลดรำยจ่ำย และพฒันำทัศนคต ิ
ทีด่ใีนกำรปฏบิตังิำนให้กบัเจ้ำหน้ำทีซ่ึง่ปฏิบติังำนในงำนสนับสนุนและบรกิำรให้สำมำรถปฏิบติังำนด้วยควำม
ภูมิใจ มีควำมร่วมมือร่วมใจ และมีจิตส�ำนึกในงำนบริกำร ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหำคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมฟำวน์เท่น ทรี รีสอร์ท อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  โดยมีผู้เข้ำอบรม จ�ำนวน ๓๐ คน 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน กปร. 
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     กำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระรำชด�ำรินี้ ส�ำนักงำน กปร. 
จดัฝึกอบรมให้แก่เครอืข่ำยและตำมทีท่�ำควำมตกลงร่วมมอืกับ ส.ท.ท. และส�ำนักงำน ก.ก.พ. ในปีงบประมำณ 
๒๕๕๗ ทั้งหมด ๕ หลักสูตร ๖ รุ่น ดังนี้  

   (๑) หลักสูตรนักบริหำรกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ ส�ำหรับผู้บริหำรเทศบำล (นบร.ท) 
รุ่นที่ ๑ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  ทัศนคติ  ตลอดจนสมรรถนะด้ำนภำวะผู้น�ำที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้บริหำรเทศบำลในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำและขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง โดยจดัฝึกอบรมระหว่ำงวันที ่๖ กมุภำพนัธ์ – ๒๙ มนีำคม ๒๕๕๗ มผีูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม 
จ�ำนวน ๓๖ คน  

   (๒) หลักสูตรนกับรหิำรกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำร ิ(นบร.) รุน่ที ่๓ จัดท�ำขึน้เพือ่พัฒนำ
ควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ ตลอดจนสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู ้น�ำองค์กรในกำรบริหำรจัดกำร
เชิงยุทธศำสตร์, แลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ และร่วมกันพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำตำมแนว
พระรำชด�ำรแิละปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ตลอดจนสร้ำงและพฒันำเครอืข่ำยนกับรหิำรในกำรขบัเคลือ่น
และขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
โดยจัดฝึกอบรมระหว่ำงวันที่ ๒๖ มีนำคม – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๔๔ คน

   (๓) หลักสูตรกำรพฒันำองค์ควำมรูแ้ละเสรมิสร้ำงเครอืข่ำยกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำริ
และปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๓ และส�ำหรับเทศบำล (พพร.ท.) รุน่ที่ ๑ เพื่อพฒันำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยในกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำตำมแนวพระรำชด�ำรแิละปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพยีง
ให้แก่ผูป้ฏบิตังิำน ระหว่ำงวันที ่๕ มิถนุำยน – ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๕๗ มผีูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๖๓ คน 

  ๒. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ 
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   (๔) หลักสูตรวิทยำกรและกำรน�ำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยำยผลกำรพัฒนำตำมแนว  
พระรำชด�ำรแิละปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง (วพร.) รุน่ที ่๓ และส�ำหรบัเทศบำล รุน่ที ่๑ (วพร.ท.) เพือ่พฒันำ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนทักษะ 
ในกำรเป็นวิทยำกรและกำรน�ำเสนอ วันที่ ๑๙ สิงหำคม – ๘ กันยำยน ๒๕๕๗ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
จ�ำนวน ๕๕ คน 

   (๕) หลักสูตรกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวพระรำชด�ำริส�ำหรับบุคลำกรของส�ำนักงำน กกพ. 
และผู้น�ำชุมชน (พ.กกพ.) จัดท�ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำตำม
แนวพระรำชด�ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียงได้เห็นแบบอย่ำงของกำรพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืน ได้รับ
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์เกีย่วกบัโครงกำรหรอืกจิกรรมกำรพฒันำและตวัอย่ำงควำมส�ำเรจ็ต่ำง ๆ  ทีส่�ำนกังำน 
กปร. และเครือข่ำยด�ำเนินกำรอยู่ แบ่งกำรฝึกอบรมเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ 

     รุ่นที่ ๑ อบรมระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๕๗ และ ๗ – ๑๐ มิถุนำยน 
๒๕๕๗ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน ๗๘ คน 

     รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่ำงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน – ๔ กรกฎำคม ๒๕๕๗ มีผู้เข้ำรับกำรฝึก
อบรม จ�ำนวน ๖๙ คน 
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การด�าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์

กำรด�ำเนนิงำนด้ำนประชำสมัพนัธ์ของส�ำนกังำน กปร. ตลอดปี ๒๕๕๗ ได้ด�ำเนนิกำรผลติและเผยแพร่ 
แนวพระรำชด�ำริ ผลส�ำเร็จจำกโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทีไ่ด้พระรำชทำนให้กบัประชำชนเพือ่น�ำไปประยุกต์ใช้กำรด�ำรงชวีติ ผ่ำนสือ่ทกุแขนง อำท ิสือ่วทิย ุโทรทศัน์ 
สิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนสัญจร รวมถึงกำรจัดนิทรรศกำรเนื่องในโอกำสส�ำคัญ ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ 
พระมหำกรณุำธคิณุในพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั สมเดจ็พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชนีินำถ และพระบรมวงศ์ 
นอกจำกนีย้งัได้จดักจิกรรมในกำรสร้ำงเครอืข่ำย สบืสำนพระรำชด�ำรขิึน้ ส�ำหรบัเดก็ เยำวชน รวมถงึอำจำรย์
จำกสถำบนักำรศกึษำ เพือ่ร่วมสบืสำนแนวพระรำชด�ำร ิผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ  อำท ิโครงกำรเดก็ไทยรักในหลวง 
โครงกำรค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ RDPB CAMP และโครงกำรเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ
สืบสำนพระรำชด�ำริ โดยมีรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนดังนี้

๑. สื่อวิทยุ 

๑.๑ รำยกำร “ประโยชน์สุขปวงประชา”  ควำมยำว ๓๐ นำที จ�ำนวน ๕๒ ตอน ทุกวันพุธ เวลำ  
   ๑๑.๑๐ น. – ๑๑.๔๐ น. ทำงสถำนีวิทยุ จส.๑๐๐ 

๒. สื่อโทรทัศน์

๒.๑ สำรคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” จ�ำนวน ๒ รูปแบบ ประกอบด้วย สำรคดี 
   เฉลิมพระเกียรติในวันส�ำคัญ ๆ จ�ำนวน ๙ ตอน ควำมยำว ๒ นำที  เผยแพร่ในวันส�ำคัญ และ 
   Animation หลักกำรทรงงำนตำมพระรำชด�ำริ เผยแพร่ทำงสถำนโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี 

๒.๒   สำรคดีเชิงข่ำว ชุด ประโยชน์สุขปวงประชา จ�ำนวน ๒๐ ตอน ควำมยำว ๒ นำที เผยแพร่
 ทุกวันอำทิตย์ เวลำ ๒๐.๒๐ น. ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
๒.๓   รำยกำร เดนิตามพ่อ ควำมยำว ๒๐ นำท ีเผยแพร่วนัพฤหสับด-ีศกุร์  เวลำ ๐๖.๐๐ น. - ๐๖.๒๕ น. 

   ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  จ�ำนวน ๓๐ ตอน  
๒.๔ รำยกำร วาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ควำมยำว ๔.๓๐ นำที เผยแพร่ทุกวันจันทร์  

   เวลำ ๐๘.๕๓-๐๘.๕๘ น. ทำงสถำนีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  จ�ำนวน ๓๐ ตอน  
๒.๕ รำยกำร คิดดี ท�าดี ควำมยำว ๒๐ นำที เผยแพร่ทุกวันจันทร์ เวลำ ๑๑.๐๕ น. – ๑๑.๒๕ น.  

   ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  จ�ำนวน ๓๐ ตอน  
๒.๖ สำรคดีศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ชุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนา:
 แหล่งความรู้ที่ยั่งยืนสู่ราษฎร ทั้ง ๖ ศูนย์ จ�ำนวน ๒ รูปแบบ คือสำรคดีเชิงบรรยำย และ  

   Animation จ�ำนวน ๒ ภำษำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ  รวมทั้งภำษำยำวี เพิ่มเติมให้กับ 
   ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดนรำธิวำส

๒.๗ สำรคดีกำร์ตูนแนวสร้ำงสรรค์ เรื่อง การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ควำมยำว ๗ นำที  
   ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)

132



๓. สื่อสิ่งพิมพ์  

๓.๑ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ทำงสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสำร 
   วำรสำร ประกอบด้วย ข่ำว จ�ำนวน ๔๕ ข่ำว บทควำม ๑๕ บทควำม ภำพข่ำว ๓๐  ภำพข่ำว  
   และสกู๊ปข่ำว ๓๐ สกู๊ป 

๔. สื่อมวลชนสัญจร  

จดัสือ่มวลชนสญัจร และกำรจดักจิกรรมสือ่มวลชนพเิศษ โดยน�ำสือ่มวลชนจำกส่วนกลำงร่วมเผยแพร่
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบด้วย 

ครัง้ที ่๑ ส่ืออาสา สืบสานพระราชด�าร ิในต่างประเทศ ระหว่ำงวนัที ่๒๘ พฤศจิกำยน - ๔ ธนัวำคม 
๒๕๕๖ รำชอำณำจักรสวีเดน (สต๊อคโฮล์ม) และรำชอำณำจักรเดนมำร์ก (โคเปนเฮเก้นท์) 

ครั้งที่ ๒ สื่ออาสา สืบสานพระราชด�าริ ระหว่ำงวันที่ ๓ – ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
 - โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด�ำริดอยฟ้ำห่มปก ต�ำบลแม่สำว อ�ำเภอแม่อำย 

    จังหวัดเชียงใหม่
 - พิธีเปิดโครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอแม่ตะ  

    จังหวัดล�ำปำง 
ครั้งที่ ๓  สื่ออาสา สืบสานพระราชด�าร ิระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
 - โครงกำรศนูย์พฒันำและบรกิำรด้ำนกำรเกษตรห้วยซอน – ห้วยซ้ัว (หลกั ๒๒) สำธำรณรฐั  

    ประชำธิปไตยประชำชนลำว
 - โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยคล้ำยอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัด 

    อุดรธำนี
ครั้งที่ ๔   สื่ออาสา สืบสานพระราชด�าริ ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
 - โครงกำรห้วยองคตอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอหนองปรือ จังหวัดกำญจนบุรี
 - โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนหนองโรงอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอ 

    พนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี

ร�ยง�นประจำ�ปี  ๒๕๕๗
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ครั้งที่ ๕   สื่ออาสา สืบสานพระราชด�าริ ในต่างประเทศ ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 
ณ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี

ครั้งที่ ๖   สื่ออาสา สืบสานพระราชด�าร ิระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหำคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
 - โครงกำรศูนย์พัฒนำกำรเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอภูสิงห์ จังหวัด 

    ศรีสะเกษ
 - โครงกำรสวนป่ำห้วยแก้วอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

๕. โครงการค่ายเยาวชน รู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB CAM) รุ่นที่ ๔  
  จ�ำนวน ๘ ครั้ง ในพื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ และศูนย์สำขำของศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

ครั้งที่ ๑  ระหว่ำงวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำก 
    พระรำชด�ำริ จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ ๒  ระหว่ำงวันที่ ๗-๙ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำก 
    พระรำชด�ำริ จังหวัดนรำธิวำส

ครั้งที่ ๓   ระหว่ำงวันที่ ๖-๘ สิงหำคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำก 
    พระรำชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ ๔   ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนำกำรเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมำจำก 
    พระรำชด�ำริ  จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ ๕  ระหว่ำงวันที่ ๑๐-๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่อง 
    มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ครั้งที่ ๖  ระหว่ำงวันที่ ๒๒-๒๔ กันยำยน ๒๕๕๗ ณ โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ ่มน�้ำปำกพนัง
  อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ครั้งที่ ๗  ระหว่ำงวันที่ ๑๗-๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน 

    อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ ๘  ระหว่ำงวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวำคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง 

    มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.)
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๖. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ/เอกสารเผยแพร่) ประกอบด้วย 

 ๑) วำรสำร อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
 ๒) หนังสือ ๔๐ ตัวอย่างเกษตรกรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
 ๓) หนังสือ ๒๐ ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว สปป. ลาว
 ๔) หนังสือ ร้อยเรื่องเล่า เกร็ดการทรงงาน
 ๕) หนังสือ การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ ฉบับการ์ตูน
 ๖) เอกสำร ผลส�าเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
 ๗) บันทึก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
 ๘) เอกสำรองค์ควำมรู้ ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ โดย นำยอ�ำพล เสนำณรงค์  

    องคมนตรี 

๗. กิจกรรมพิเศษ (การสร้างเครือข่าย)

 ๑) กำรจดังำน “เดก็ไทยรกัในหลวง” วันที ่๑๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ณ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
พิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ

 ๒) โครงกำร เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด�าริ รุ ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ 
๒๖ - ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๗ 

  -  ศึกษำดูงำนโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ
  -  โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำเขำเต่ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  -  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี
  -  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ�ำชั่วครำวเขำกลิ้ง อ�ำเภอแก่งกระจำน จังหวัด 

     เพชรบุรี
  -  โครงกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  

     อ�ำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 ๓) โครงกำรศกึษำดูงำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ินักเรยีนเชือ้สำยไทยจำกยโุรป 

โดย ส�ำนักงำน กปร. ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมปัญญำรัตน์ หรือ The Elite School of Mathematics and 
Science ในกำรจัดโครงกำร “ยุวชนไทยในยุโรป..ตามรอยพระบาทพระพ่อเจ้า ณ ถิ่นเนามาตุภูมิ” ใน
ระหว่ำงวันที่ ๑๕ - ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
จังหวัดฉะเชิงเทรำ และ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดจันทบุรี

 ๔) แถลงข่าว สรุปผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ และจัดงำน
ครบรอบ ๓๓ ปี ของส�ำนักงำน กปร. วันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๕๗ ณ ส�ำนักงำน กปร. 

๘. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

๑) จัดงำนเฉลิมพระเกียรติ พรรณไม้งำมอร่ำมสวนหลวง ร.๙ ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวำคม 
๒๕๕๖ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙
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๒) จดันทิรรศกำรเฉลมิพระเกยีรตร่ิวมกับสถำนีโทรทศัน์ไทยทวีีสช่ีอง ๓ ในงำน Save the World 
Expo ๒๐๑๔ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์  

๓) จดันทิรรศกำรงำนเกษตรเมอืงทอง ร่วมกบั กรมประชำสมัพนัธ์ ระหว่ำงวนัที ่๒๙ – ๓๑ สงิหำคม 
๒๕๕๗ ณ ฮอลล์ ๗  ศนูย์แสดงสนิค้ำและกำรประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธำนี

๔) จัดงำนนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ หัตถศิลป์แม่นิรมิตเมือง เน่ืองในโอกำสเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ ในระหว่ำงวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหำคม ๒๕๕๗ ณ  
สวนอัมพร  กรุงเทพฯ

๕) สนับสนุนกำรจัดนิทรรศกำรหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน จ�ำนวน ๔๑ ครั้ง 

ในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ กำรด�ำเนินงำนด้ำนวิเทศสัมพันธ์ของส�ำนักงำน กปร. ได้ด�ำเนินงำนส�ำเร็จ
ตำมแผนยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำนในกำรขยำยผลและสร้ำงเครือข่ำยองค์ควำมรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริที่เก่ียวข้องกับต่ำงประเทศ และประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
ชำวต่ำงชำต ิตลอดจนร่วมพฒันำสมรรถนะกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคลของส�ำนกังำนฯ โดยมผีลกำรด�ำเนนิงำน 
ที่ส�ำคัญ ๆ รำยละเอียดดังนี้

๑. การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ โดยได้ด�ำเนินกำรในรูปแบบ
ของโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด�ำริ คือ 

 โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ส�าหรับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้บรรยำย
สรุป เรื่อง “Development Work of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand and the 
Philosophy of Sufficiency Economy”  ให้แก่คณะผู้เข้ำร่วมโครงกำรบัวแก้วสัมพันธ์ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ 
ซึ่งจัดโดยส�ำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (สพร.) กระทรวงกำรต่ำงประเทศส�ำหรับ
ผูเ้ข้ำร่วมจำกกลุม่ประเทศลำตนิอเมรกิำทีเ่ป็นสมำชกิ The Forum for East Asia-Latin America Cooperation 
(FEALAC) และ กลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนที่เป็นสมำชิก FEALAC จ�ำนวน ๑๔ คน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหำคม 
๒๕๕๗ และร่วมน�ำคณะฯ เดินทำงไปศึกษำดูงำน ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำร ิจงัหวดัฉะเชิงเทรำ และบ้ำนเกษตรกรตวัอย่ำงของศนูย์ศกึษำกำรพฒันำเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๕๗   

การด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
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๒.  การจัดการบรรยายการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ
ให้แก่ชาวต่างชาติ ศึกษาดูงานและฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ 

กลุม่วเิทศสมัพนัธ์มบีทบาทหลกัในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์แนวพระราชด�ารขิองพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั โดยการบรรยายสรปุและสนบัสนนุการจดัการศึกษาดงูานโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีทั้งสิ้น ๙ คณะ จาก ๘ ประเทศ ดังนี้ 

 การน�าศาสตราจารย์ Stephen Young ศกึษาดงูานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริใน
พื้นทีจ่ังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ศำสตรำจำรย์ Stephen Young เป็นผู้อ�ำนวยกำรบริหำรองค์กร Caux 
Round Table ซึ่งมีควำมสนใจในงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริโดยได้ประสำนผ่ำนทำงส�ำนัก
รำชเลขำธิกำรเพื่อขอศึกษำดูงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพื้นที่จังหวัดปัตตำนีและนรำธิวำส 
ระหว่ำงวันที่ ๒๑ – ๒๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๗ โดยได้เดินทำงไปศึกษำดูงำนโครงกำรจัดหำน�้ำช่วยเหลือรำษฎร
ต�ำบลทรำยขำวอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ต�ำบลทรำยขำว อ�ำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี โครงกำร
อ่ำงเกบ็น�ำ้นำหว้ำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิอ�ำเภอสำยบรุ ีจังหวดัปัตตำนี  ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำพกิลุทอง
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส และโครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงและ
ฟำร์มตัวอย่ำงในสมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ บ้ำนรอตันบำตู อ�ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส

 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และคณะสื่อมวลชนชาวเยอรมัน เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๗ นางนงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินได้น�าคณะสื่อมวลชนเยอรมัน ศึกษำดูงำน 
ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหำรของส�ำนักงำน 
กปร. ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ และส�ำนักงำน กปร. ให้กำรต้อนรับ โดย
คณะได้ศกึษำดูงำนศกึษำและพฒันำด้ำนประมง งำนศกึษำและพฒันำข้ำว และงำนศกึษำและพฒันำปศุสตัว์
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 คณะครจูากประเทศภูฎาน เมือ่วันที ่๒๒ สงิหำคม ๒๕๕๗ คณะครจูำกประเทศภฎูำนได้ศกึษำ
ดงูำน ณ ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยทรำยอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิจังหวดัเพชรบรุ ีโดยมเีจ้ำหน้ำทีศ่นูย์ศกึษำ
กำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ และส�ำนักงำน กปร. ให้กำรต้อนรับ โดยคณะฯ ได้ศึกษำ
ดงูำนกำรศกึษำทดลองศกัยภำพของหญ้ำแฝกในกำรพฒันำดนิทีแ่ขง็เป็นดำน กำรปรบัปรงุบ�ำรงุดนิโดยกำรใช้ปุย๋หมกั 
ปุ๋ยน�ำ้หมกัชวีภำพและถ่ำนไบโอชำร์ (Biochar) กำรเพำะเหด็ และกำรใช้ระบบกำรลกัน�ำ้เพือ่ส่งน�ำ้ไปยงัพืน้ทีห่่ำงไกล 

 

 คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจ�าประเทศลาว เมือ่วนัที ่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗ คณะทตู
ต่ำงประเทศประจ�ำประเทศลำวได้เดนิทำงมำเยีย่มชมศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ 
จงัหวดัสกลนคร โดยมผีูอ้�ำนวยกำรศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำน 
กปร. และศูนย์ฯ ให้กำรต้อนรับ คณะฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในศูนย์ฯ จ�ำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่  
งำนศกึษำและพฒันำด้ำนประมง งำนศกึษำและพฒันำข้ำว งำนศกึษำและพฒันำปศสุตัว์ และกจิกรรมพชืสวน

 การบรรยายสรุปให้แก่คณะผู ้เข้ารับการอบรมจากประเทศต่าง  ๆ ภายใต้โครงการ  
International Centre for Development Communication (ICDC) ของส�านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในปีนีก้ลุม่วเิทศสมัพนัธ์ได้บรรยำยสรปุ เรือ่ง “Project Development, 
Management, Monitoring and Evaluation : A Case Study of the Royal Development Projects 
in Thailand” ให้แก่ผู้เข้ำร่วมหลักสูตร “Results-based Project/Program Management” จ�ำนวน  
๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๘ คน จำกภูฏำน อัฟกำนิสถำน อุซเบกิสถำน
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 ๓. โครงการพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน กปร. 

 โครงการหลกัสตูรอบรมภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ส�าหรับ
เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน กปร. ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

กลุ ่มวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงกำรหลักสูตรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู ่ 
ประชำคมอำเซียนส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำน กปร. ขึ้นระหว่ำงวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน – ๒ ธันวำคม 
๒๕๕๖ โดยมีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๓๖ คน อ�ำนวยกำรเรียนกำรสอนโดยสถำบัน Chris English 
School ณ ส�ำนักงำน กปร.

 โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ กปร. และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ไปศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ ประเทศอิสราเอล  

เจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนกังำน กปร. และศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิได้รบักำรคดัเลอืก
จำกสถำนเอกอัครรำชทูตอิสรำเอล ให้ได้รับทุนฝึกอบรมจ�ำนวน ๓ รำยได้แก่

๑) นำงสำววิชิตำ อินทรศรี นักวิชำกำรเกษตร ปฏิบัติกำร สังกัดกรมพัฒนำที่ดิน ปฏิบัติงำน ณ ศูนย์
ศกึษำกำรพฒันำเขำหนิซ้อนอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิได้รบัคดัเลอืกให้ได้รบัทนุหลกัสตูร “กำรจัดกำรและ
กำรใช้ทรัพยำกรน�้ำที่มีอยู่น้อยเพื่อกำรเกษตร และใช้ในครัวเรือน” ระหว่ำงวันที่ ๒ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๖ 

 ๒) นำยกวีพล เผือกข�ำ นกัวิชำกำรเกษตร ปฏบิตังิำน ซึง่ปฏบิตังิำน ณ ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนอนัเนือ่ง
มำจำกพระรำชด�ำรจิงัหวัดสกลนคร  เข้ำรบักำรฝึกอบรมหลกัสตูร “กำรก�ำจัดแมลงศตัรพูชืแบบบรูณำกำร” 
(Integrated Pest Management) ระหว่ำงวันที่ ๑๑ พฤษภำคม – ๓ มิถุนำยน ๒๕๕๗ 

๓) นำงสำวฉัตตริน บุญเกิด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร ส�ำนักงำน กปร. เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหลักสูตร “ควำมเติบโตสีเขียว: มำตรกำรเชิงนโยบำยและเครื่องมือด�ำเนินงำน” ระหว่ำงวันที่  
๙ มิถุนำยน - ๓ กรกฎำคม ๒๕๕๗
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ในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ศูนย์สำรสนเทศ (ศสท.) ได้น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำ
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำน กปร. ให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสทิธผิล ตลอดจนเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำรแิละองค์ควำมรูท้ีเ่ก่ียวข้อง
อย่ำงต่อเนื่อง  โดยได้ด�ำเนินกำรดังนี้

๑.  โครงการปรับปรุงห้องสมุด 

 ศสท. ด�ำเนินกำรปรับปรุงทั้งด้ำนสถำนที่และหนังสือ ประกอบด้วย ติดตั้งจอประชำสัมพันธ์ LED 
ที่มีคุณภำพ ขนำด ๔๖ นิ้ว เพื่อแสดงสื่อประชำสัมพันธ์และองค์ควำมรู้จัดท�ำตู้โชว์หนังสือ ขนำด ๐.๔๐ x 
๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จ�ำนวน ๓ ตู้   รวบรวมหนังสือที่ส�ำนักงำน กปร. ผลิต และเอกสำรที่เห็นว่ำมีคุณค่ำ
และคิดว่ำมีควำมส�ำคัญเกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ มำจัดแสดงที่ห้องสมุด จัดหำหนังสือเพิ่มเติม หน่วยงำน
รำชกำรต่ำงๆ เพื่อน�ำหนังสือในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและพระบรมวงศำนุวงศ์ และที่เกี่ยวข้องกับ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ เข้ำห้องสมุด  จัดหำหนังสือพิมพ์และนิตยสำรที่น่ำสนใจเข้ำห้องสมุด

การด�าเนินงานด้านสารสนเทศ

๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ 
กลุ ่มวิ เทศสัมพันธ ์ได ้ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ ์ เชิงรุก 

โดยกำรเผยแพร่กำรประชำสมัพนัธ์โดยใช้สือ่และเอกสำรเผยแพร่ต่ำง ๆ 
เช่น หนังสือ เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ วีดีทัศน์ และแผ่นโปสเตอร์  
กำรพัฒนำและปรับปรุงหน้ำเว็บไซต์ภำษำอังกฤษของส�ำนักงำน 
ให้เป็นปัจจบุนัในลักษณะเดียวกบัหน้ำเว็บภำษำไทย โดยกำรแปลข้อมลู 
โครงกำรส�ำคัญ และข่ำวภำรกิจตำมเสด็จและน�ำเสนอลงเว็บไซต ์
เพื่อให้มีควำมทันต่อเหตุกำรณ์และสอดคล้องกับกำรน�ำเสนอ 
ในหน้ำภำษำไทยซึ่งจะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ชำวต่ำงชำต ิ
ที่สนใจโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริสำมำรถค้นหำข้อมูลได้
ในเบื้องต้น 

นอกจำกนี้ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ยังได้เผยแพร่ Technical  
Bullet in และ  Vet i ve r im ซึ่ ง เป ็ น เอกสำร เ ก่ี ย ว กั บ 
กำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เตรียมกำรประชุม 
หญ้ำแฝกนำนำชำติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำมในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

ล่ำสุด กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท�ำหนังสือเรื่อง “The Philosophy of Sufficiency Economy: 
The Greatest Gift from the King” (ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง: ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
จำกพระรำชำ) ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและตัวอย่ำงควำมส�ำเร็จของ 
กำรน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทุกภำคส่วน  
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๒. ระบบติดตามความก้าวหน้าฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา http://petition.
rdpb.go.th   

ศสท. ได้พัฒนำระบบติดตำมควำมก้ำวหน้ำฎีกำฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ฎีกำ ตลอดจนกำรค�ำนวณหำจ�ำนวนวันที่ด�ำเนินกำรในขั้นตอนต่ำง ๆ และสำมำรถแนบไฟล์เอกสำร
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ปัจจุบันส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑-๔ ได้น�ำเข้ำข้อมูลฎีกำตั้งแต ่
ปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน 

 

๓. ระบบ Knowledge Management (KM) http://km.rdpb.go.th  

ศสท. มีจุดมุ่งหมำยให้ใช้ระบบสำรสนเทศในกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ จึงได้ขับเคลื่อน
กำรใช้งำนคลังข้อมูลในเว็บ KM : Knowledge Management ขึ้น ซึ่งมี ๓ ฐำนข้อมูล ประกอบด้วย 
ฐำนข้อมูลพระรำชด�ำริ, ฐำนข้อมูลของโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ และฐำนข้อมูลที่รวบรวม
องค์ควำมรูแ้นวคดิทฤษฎีตำมพระรำชด�ำร ิ เพือ่ให้เป็นแหล่งข้อมลูและองค์ควำมรูต้ำมแนวพระรำชด�ำรแิละ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริเผยแพร่ไปสู่ประชำชนต่อไป
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๕. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน กปร. และเจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ (เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน) จ�านวน ๒ หลักสูตร คือ

 ๕.๑ โปรแกรมส�านักงานชุด Microsoft Office ๒๐๑๓ ณ สถำบัน Bits Thailand โรงแรม
แชงกรี-ลำ ชั้น ๔ กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ�ำนวน ๔๓ คน 
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรใช้งำนโปรแกรม Word  Excel และ PowerPoint โดยก่อนกำร
อบรม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยและปานกลาง หลังกำรอบรม ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผู้เข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถน�ำโปรแกรมนี้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ทั้งน้ี ระดับควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมของกำรอบรมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน

๔. โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓ “การเชื่อมโยง
รับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน” 

ส�ำนักงำน กปร. ได้เข้ำร่วมโครงกำรสนับสนุนกำรเชื่อมโยงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงำนภำครฐัตำมมำตรฐำน TH e-GIF ภำยใต้กรอบมำตรฐำน ECMS ๒.๐ และได้ท�ำกำรเชือ่มโยงระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) กับหน่วยงำนภำครัฐภำยนอกที่มีควำมพร้อมเรียบร้อยแล้ว และ
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน กปร. ได้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรรับ-ส่งหนังสือภำยนอกได้อย่ำงถูกต้อง 
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ศสท. ร่วมกับ กลุ่มช่วยอ�ำนวยกำรบริหำรทั่วไป ได้จัดฝึกอบรม 
“กำรเชื่อมโยงรับ–ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงหน่วยงำน (e-Saraban) ครั้งที่ ๓” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ 
พฤษภำคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปฏิบัติกำรคอมพวิเตอร์ ในสงักัดเทคโนโลยสีำรสนเทศ ส�ำนักกิจกำรพเิศษ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิตกรุงเทพฯ (โรงแรมสวนดุสิตเพลส) ให้แก่บุคลำกรของส�ำนักงำน กปร. ธุรกำร
และผู้ปฏิบัติงำนแทนธุรกำรของแต่ละส�ำนัก/ศูนย์/กลุ่ม เลขำนุกำรของผู้บริหำร มีผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๕๒ คน ซึ่งเป็นกำรน�ำระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนอีกทำงหนึ่งด้วย
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 ๕.๒ Adobe Photoshop ณ สถำบัน Bits Thailand โรงแรมแชงกรี-ลำ ชั้น ๔ กรุงเทพฯ 
ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๔ กรกฎำคม ๒๕๕๗ ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ�ำนวน ๒๘ คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีทักษะ
ในกำรใช้งำนโปรแกรมนี้ โดยก่อนกำรอบรม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย แต่หลังกำรอบรม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ผูเ้ข้ำรบักำรอบรมสำมำรถน�ำโปรแกรมน้ีไปใช้ในกำรปฏบิตังิำนได้ มค่ีำเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก ทัง้นี้ 
ระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรอบรมมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

๖. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ 

เมือ่วันที ่๒๔ กมุภำพนัธ์ ๒๕๕๗ ได้มกีำรประชมุเพือ่พจิำรณำควำมร่วมมอืระหว่ำงส�ำนกัรำชเลขำธกิำร 
ส�ำนักงำน กปร. และ กสทช. โดยได้ก�ำหนดกรอบควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศโครงกำร
อันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิระยะเวลำ ๓ ปี โดย กสทช. จะให้ควำมร่วมมอืใน  ๓ ประเดน็ ดงันี ้   
  ๖.๑ ส�ำรวจและตดิตัง้เครอืข่ำย Internet ณ ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิทัง้ ๖ แห่ง

๖.๒ กำรจดันทิรรศกำรของศนูย์ศึกษำกำรพฒันำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิ โดยเน้นกำรใช้ IT ซึง่ 
กสทช. จะสนบัสนนุเครือ่งคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ เพือ่มุง่เน้นให้นักเรยีน นักศกึษำหรอืประชำชนทีเ่ข้ำมำ
ชมศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิได้รบัประโยชน์เพิม่มำกขึน้

๖.๓ ควำมร่วมมือด้ำนอื่น ๆ เช่น กำรจัดท�ำสื่อวีดีทัศน์และสื่อออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ จ�ำนวน  
๓ เรือ่ง (๙๙ ตอน) เพือ่น�ำเผยแพร่ขึน้เว็บไซต์ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เป็นสือ่กลำงให้ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำอนัเน่ือง
มำจำกพระรำชด�ำร ิทัง้ ๖ แห่ง สำมำรถประชำสมัพนัธ์ข้อมลูข่ำวสำรเสมอืนอยูบ่นเวบ็ไซต์เดยีวกนั

ปัจจบุนัได้มกีำรด�ำเนนิกำรส�ำรวจสถำนที ่๒ แห่ง คอื ศนูย์ศกึษำกำรพฒันำห้วยทรำยอนัเนือ่งมำจำก
พระรำชด�ำริและศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ ส่วนศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริแห่งอื่น ๆ จะเข้ำส�ำรวจต่อไป ทั้งนี้จะด�ำเนินกำรที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 
ห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิก่อนเป็นล�ำดบัแรก
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หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ เลขำธิกำร กปร.
นำงสุวรรณำ พำศิริ รองเลขำธิกำร กปร.
นำงสำวถกลวรรณ ไกรสรกุล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักแผนงำนและวิเทศสัมพันธ์
นำงพิชญดำ หัศภำค ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มแผนงำน
นำงศิริลักษณ์ ทัสนำรมย์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
นำงกมลินี สุขศรีวงศ์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
นำยปวัตร์ นวะมะรัตน ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๑ 
นำยวรกำนต์ จุฑำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๒
นำยสมบูรณ์ วงค์กำด ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๓
นำงสำวอุศณีย์ ธูปทอง ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประสำนงำนโครงกำรพื้นที่ ๔ 
นำยประสำท พำศิริ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักศึกษำและขยำยผลกำรพัฒนำ
  ตำมแนวพระรำชด�ำริ
นำยจิตพล สิทธิประณีต ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
  เพื่อขับเคลื่อนแนวพระรำชด�ำริ
นำยอนันต์ ทองประชุม ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประชำสัมพันธ์
นำงสำววัชรี วัฒนไกร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเลขำธิกำร
นำยสมศักดิ์ เพิ่มเกสร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักติดตำมประเมินผล
นำงสุพร ตรีนรินทร์ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ
นำยวัชระ หัศภำค ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นำงสำวพิศมัย เครือชำรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร
นำงสมพร สุขประเสริฐ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร
นำงสำวณัฎฐำ ระก�ำพล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช�ำนำญกำร
นำงจริยำรัตน์ เครือเล็ก เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช�ำนำญงำน
นำงสำวนำรี สุขจิต เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
นำงสำวคันธรัตน์ คงชำตรี เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
นำงสำวสุภำภรณ์ อำนุภำพศรีธำดำ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน
นำงสำวสุภำนิรันดร์ พิมพ์บึง เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ข้อมูล
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