








พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

	 	 งานราชการน้ัน	 คืองานของแผ่นดิน	 มีผลเกี่ยวเนื่องถึง	

ประโยชน์ของบ้านเมอืงและประชาชนทกุคน	งานทกุอย่าง	จงึต้อง

มีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง	เพื่อให้งานด�าเนินต่อเนื่องไป	ไม่ขาดสาย

ดังนั้น	 ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ	 จึงไม่ควรยก

เอาเรื่องใครเป็นผู้ท�ามาก่อน	หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน		ขึ้นเป็นข้อ

ส�าคญันกั	จะต้องถอืประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากงาน	เป็นหลักใหญ่	แล้ว

ร่วมกันคิดร่วมกันท�า	 ด้วยความอุตสาหะเสียสละ	 และด้วยความ

สุจริตจริงใจ	งานทุกอย่างจึงจะด�าเนินไปได้	อย่างราบรื่น	ไม่ติดขัด	

และส�าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง	และยั่งยืนตลอดไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศิริราช
วันที่	๓๑	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๘



 ๓  พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ๖  สารจากเลขาธิการ กปร.

 ๗  ภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 			๘ ยุทธศาสตร์และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	ส�านักงาน	กปร.	พ.ศ.		๒๕๕๘
	 ๒๕ ข้อมูลพื้นฐานส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
	 	 						โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)

  ๒๖	 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	ส�านักงาน	กปร.	

 	 ๒๗	 คณะผู้บริหาร	ส�านักงาน	กปร.	

  ๓๒	 อัตราก�าลัง	ส�านักงาน	กปร.

 	 ๓๓	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

  ๓๙	 ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน	กปร.	ประจ�าปี	๒๕๕๘

 	 ๔๒	 การด�าเนินการตามนโยบายก�ากับองค์การที่ดีประจ�าปี	๒๕๕๘

  ๔๓	 การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

๔๕  ผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ
 เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ประจ�าปี   ๒๕๕๘

	 ๔๖ การตามเสด็จและพระราชด�าริ	(พ.ศ.	๒๕๕๘)
	 ๗๑ การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ๗๓ งานฎีกา

สารบัญ

หน้า
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	 ๗๕	 	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�าคัญ

	 	 ๗๕	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  ๘๗	 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 	 	 			อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี

  ๘๙	 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบชลประทาน	บริเวณต�าบลหนองประดู่	 	 	

	 	 	 และหนองนกแก้วอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเลาขวัญ	จังหวัดกาญจนบุรี

  ๙๐	 	โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 	 	ต�าบลห้วยตึ๊กชู	อ�าเภอภูสิงห์	จังหวัดศรีสะเกษ

  ๙๒	 โครงการฝายห้วยซางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 	 	 			ต�าบลบ่อแก้ว	อ�าเภอบ้านม่วง	จังหวัดสกลนคร

  ๙๓	 โครงการปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 	 	 			ต�าบลเทอดไทย	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

  ๙๕	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยเเม่จอก	ต�าบลเสริมซ้าย	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

  ๙๖	 โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 	 	 			บ้านอาแว	หมู่ที่	๖	ต�าบลมะรือโบตก	อ�าเภอระแงะ	จังหวัดนราธิวาส

	 ๙๗	 การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ๑๐๓	 การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริขององคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ

	 ๑๒๑	 การเพิม่ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล

	 ๑๒๒	 การด�าเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

	 ๑๒๖	 การด�าเนินงานด้านศึกษาและขยายผลของส�านักงาน	กปร.

	 ๑๓๑	 การด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของส�านักงาน	กปร.

	 ๑๓๘ การด�าเนินงานด้านสารสนเทศ

หน้า

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 

๕



	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำน
โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ (ส�ำนกังำน	 กปร.)	 
เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด�ำเนินงำนสนองพระรำชด�ำริ	
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั	และพระบรมวงศ์	 ได้ด�ำเนนิ	
ภำรกจิหลกัในกำรตำมเสดจ็	บนัทกึพระรำชด�ำร	ิโดยท�ำหน้ำที่
ประสำน	ส่งเสริม	สนับสนุน	ติดตำมประเมินผล	รวมทั้ง
เผยแพร่ขยำยผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำก
พระรำชด�ำริ	

	 ในปี	๒๕๕๘	ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิงานตามแผน
ยทุธศาสตร์ในมติิด้านต่างๆ	อาทิ	การติดตามความก้าวหน้า
และการใช้ประโยชน์จากโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิประจ�าปี	
๒๕๕๗	 	 โดยการประเมนิผลส�าเรจ็ของโครงการทีด่�าเนนิงาน
แล้วเสร็จเพื่อให้ทราบถึงการรับประโยชน์ของราษฎรและ
ปัญหาที่เกิดข้ึน	 เพ่ือน�าแนวทางดังกล่าวไปปรับปรุงการ
ด�าเนนิงานต่อไป	มกีารขยายผลและเผยแผ่องค์ความรูต้าม
แนวพระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารทิัง้	๖	ศนูย์	โดยการจดัฝึกอบรมให้กบัเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป	รวมทั้งจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน
สืบสานพระราชด�าริ	เพื่อขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มเยาวชน	
ตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ซ่ึงปัจจุบันมีจ�านวน	
๔,๕๙๖	โครงการ	

	 สุดท้ายนี้	 ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชนและบุคลากรของส�านักงาน	 กปร.	
ทุกท่านที่ได้ร่วมมือ	 ร่วมใจในการด�าเนินงานเพื่อสนอง 
พระราชด�ารไิด้อย่างสมัฤทธิผ์ลและมปีระสิทธภิาพอย่างแท้จรงิ	
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป

(หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สารจาก
เลขาธิการ กปร.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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ภาพรวม
ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ



ยุทธศาสตร์และ
ผลการด�าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์	ส�านักงาน	กปร.	พ.ศ.	๒๕๕๘

ผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

ส�านักงาน กปร. ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี 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

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	เพิม่ประสทิธภิาพการ
บริหารจัดการโครงการ
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก 
พระราชด�าริ

	 จ�านวนโครงการฯ	 ที่
ได ้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

๑.๑	 โครงการปรับปรุง/
ซ ่ อมแซม/ฟ ื ้ นฟ	ู
โครงการฯ	 ที่มีอยู ่
เดิมให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากขึน้

ด�าเนินการจ�านวน	๔	โครงการ
๑.	การปรบัปรงุและเพิม่ประสิทธภิาพการระบายน�า้

พืน้ทีฝ่ั่งตะวนัตก	ของแม่น�า้เจ้าพระยาลงสูแ่ก้มลงิ
มหาชัย-สนามชัย	

๒.	โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการเก็บกกัน�า้และระบบ
ระบายน�า้เขาเต่า	จ.ประจวบครีขัีนธ์

๓.	โครงการความร่วมมือโครงการปิดทองหลังพระ 
ในการพัฒนาแหล่งน�้าขนาดเล็กให้แก่ประชาชน	
ห้วยตาดข่า	 อ่างเก็บน�้าห้วยคล้าย	 อ่างห้วยอีจ้อ	 
อ่างเกบ็น�า้ฝายหลวง	จ.อดุรธานี

๔.	โครงการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การบริหารน�า้ชมุชน
ตามแนวพระราชด�าร	ิ โดยความร่วมมอืกบัมลูนธิิ
อทุกพัฒน์	จ�านวน	๒๓	จังหวดั	๓๖	ชมุชน

	 จ�านวนโครงการฯ	ทีไ่ด้
รบัการต่อยอด

๑.๒	 การต่อยอดโครงการ
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก 
พระราชด�าร	ิ(โครงการ
หลกั)	ให้เกดิประโยชน์

ด�าเนินการจ�านวน	๓	โครงการ
๑.	การประกวดการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิโดย	ปตท.	
๒.	การประกวดการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

ในระดบัสากล	The	King	of	Thailand	Vetiver	
Awards

๓.	โครงการศกึษาวจิยัใช้ไอเยน็จากกระบวนการผลิต
ของโรงแยกก๊าซในการปลูกไม้เมืองหนาว	 โดย	
ปตท.	ระยอง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

	 จ�านวนครัง้ทีจ่ดั
	 -	การอบรม
	 -	ส่งเสรมิอาชีพ
	 -	ให้ความรู้

๑.๓	 ส ่งเสริมอาชีพให ้
ความรู/้อบรม	 เพือ่
ให้โครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ
เกิดประโยชน์อย่าง
ครบวงจร

๑.	การฝึกอบรมอาชพี	เช่น	การท�าน�า้ยาอเนกประสงค์	
การขยายพันธุ์พืช	 ภายใต้นิทรรศการพอเพียง
เพื่อพ่อในงานเฉลิมพระเกียรติพรรณไม้งาม 
อร่ามสวนหลวง	ร.๙

๒.	การฝึกอบรมหลักสตูรการปรบัปรงุดนิเปรีย้วเพือ่
ปลูกข้าวหอมกระดงังา	การปรบัปรงุดนิเปรีย้วเพ่ือ
ปลกูผกั	 การเพาะเหด็ฟาง	 เหด็นางรมด้วยขีเ้ลือ่ย 
ไม้ยางพารา	โดยศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ

๓.	การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมัก	 น�้าหมัก
ชวีภาพและสารคุมแมลงศัตรพูชื	 การผลติของใช้
ในครัวเรือน	 การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ	 ๑๐๕		 
การเล้ียงไก่ไข่พนัธุเ์ขาหนิซ้อน	การเพาะเหด็เศรษฐกจิ
แบบครบวงจร	 การปลูกมะนาวในบ่อวงซีเมนต์	 
การผลติ	และแปรรปูสมนุไพรว่านสาวหลง	การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร	 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนฯ

๔.	การฝึกอบรมปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเกษตร
ทฤษฎใีหม่	โดยศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ

๕.	โครงการหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	 อบรมการ
ปลกูมะนาว	เลีย้งไก่ไข่	ปลกูกล้วยน�า้ว้า	ปรบัปรงุ
บ�ารงุดนิ	ป้องกนัโรคแมลง	การเลีย้งปลาในกระชงั	
แปรรปูปลา	ธนาคารป	ูธนาคารหอยพอก	การเลีย้ง 
ผ้ึงชันโรง	 ผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ	 โดยศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

๖.	การฝึกอบรมด้านปศสุตัว์	ประมง	ข้าว	เกษตรกรรม	
หม่อนไหม	 สาธารณสุข	ทีด่นิ	 อตุสาหกรรม	 โดย
ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานฯ

๗.	การฝึกอบรมการเล้ียงไก่ประดู่หางด�า	เหด็เศรษฐกจิ
ท�าง่ายรายได้ดี	 การเพาะเล้ียงและขยายพันธุ์กบ	
การเลีย้งปลาดกุบิก๊อยุ	 การเลีย้งสกุรลกูผสมสาม
สายพนัธุ	์ การผลิตข้าวพนัธุด์	ี การเลีย้งปลานลิใน
กระชงั	 การเพาะเหด็ฟางในตะกร้า	 เกษตรทฤษฎี
ใหม่	 ผักปลอดสารพิษ	 การปลูกขยายพันธุ์ส้มโอ 
การฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักใบไม้	 โดยศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การวเิคราะห์โครงการ

๑.๔	 เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนงานพจิารณา	
สนบัสนนุงบประมาณ
อย่างครบวงจร

ปรับแผนด�าเนินการในปี	๒๕๕๙

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

	 โครงการประเมินผลลพัธ์ 
/ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง 
โครงการฯ

๑.๕	 เพิ่มประสิทธิภาพ
การตดิตามประเมนิ
ผลโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ

ประเมินผลลพัธ์ของโครงการ	๑๐	โครงการ
๑.	สถานีสบูน�า้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�า้ 

บ้านหินลาด	จ.มหาสารคาม
๒.	อ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่ก๋วม	จ.ล�าปาง
๓.	ฝายน�า้งาว	(บ้านปันใต้)พร้อมระบบส่งน�า้	จ.ล�าปาง
๔.	ฝายถ่อน	พร้อมระบบส่งน�า้	จ.น่าน
๕.	ฝายห้วยโก๋น	๒	และระบบส่งน�า้และรางรบัน�า้ฝน

พร้อมถงัเกบ็น�า้ฝน	จ.น่าน
๖.	จดัหาน�า้สนบัสนุน	โรงเรียน	ตชด.รางวลั 

อนิทริาคานท	ีจ.เชยีงใหม่
๗.	ระบบระบายน�า้และปรบัปรงุระบบประปาโรงเรยีน

สมบรูณ์ศาสน์	จ.ยะลา
๘.	ปรับปรุงระบบประปา	 ระบบระบายน�้าและงาน

ป้องกันตลิง่โรงเรยีนอบิตีดาวทิยา	จ.นราธวิาส
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็โรงเรยีน 

ธรรมพทิยาคาร	จ.ปัตตานี
๑๐.จดัหาแหล่งน�า้ให้ราษฎรบ้านนาเหรยีง	(ท่อผนัน�า้

บ้านนาเหรยีง)	จ.ชมุพร

	 โครงการประเมนิความ
คุม้ค่าของโครงการฯ

๑.	โครงการประเมนิผลโครงการพฒันาลุ่มน�า้ปากพนงั
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิจ.นครศรธีรรมราช

๒.	 โครงการจัดท�าตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิ	(ดนิ	น�า้	ป่า	การเกษตร	ทรพัยากรชายฝ่ัง)

	 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ	
การตดิตามประเมนิผล
โครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท�าตัวชี้วัดโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(พฤษภาคม	๒๕๕๘)

๒.	ส่งเสริมงานวิชาการ
ศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ

	 จั ด เวที แลก เปลี่ ยน	
เรียนรู้ผลงานวิจัยของ
ศูนย์ฯ	กับภาคีนักวิจัย
ภายนอก

๒.๑	 ส่งเสรมิงานวชิาการ
ศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ

๑.	การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๒.	ติดตามผลการด�าเนินงานศึกษาวิจัยของศูนย์
ศึกษาฯ	 โดยคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการ
ศูนย์ศึกษาฯ	รวม	๖	ครั้ง

๓.	การทบทวนแนวพระราชด�าริและผลการศึกษา
วิจัยที่ผ่านมา	จ�านวน	๑,๒๒๕	เรื่อง

๔.	สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ศึกษาจ�านวน	 ๓๔	
โครงการ

๕.	จัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น	 อพสธ.	 ณ	
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ทั้ง	 ๖	 แห่ง	 และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๖.	โครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ	๖	แห่ง

๗.	จัดท�าคู ่มือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	 
งานศึกษา	วิจัยและงานทดสอบสาธิต	(งบ	กปร.)	

	 งานวิจัยที่ประสบผล
ส�าเร็จและกลั่นกรอง
มาเป็นหลกัสตูรการฝึก
อบรม

๒.๒			ส่งเสรมิงานฝึกอบรม 
ขอ ง ศู น ย ์ ศึ ก ษ า 
การพัฒนาฯ

๑.	ปี	 ๒๕๕๘	 มีงานวิจัยและงานทดสอบของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ	 ที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรม
จ�านวน	๙๓	เรื่อง

๒.	โครงการความร่วมมือกับ	วช.	โดยให้ความรู้ทาง
วิชาการแก่ศูนย์ศึกษาฯ	ในลักษณะการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ	จ�านวน	๑๔	หลักสูตร

 	มผีลงานวจิยัทีส่ามารถ			
เผยแพร่ต่อสาธารณะ

๒.๓	 ส่งเสริมศูนย์ศึกษา
การพฒันาฯ	ให้เป็น
แหล่งศกึษาวจัิย

จัดท�าเอกสารวิชาการ	Proceedings	จ�านวน		
๘	เรื่อง

๓.	พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานฎีกาและ
เรือ่งร้องทกุข์

	 มีระบบการติดตาม
ฎีกาอย่างสมบูรณ์เป็น
ปัจจุบัน

๓.๑	พฒันาระบบบรหิาร
จั ดการ ง านฎี ก า
และเรื่องร้องทุกข์
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จัดท�าระบบ	 e-Petition	 เพื่อติดตามสถานะฎีกา	
แล้วเสร็จ

	 มีการเชื่อมโยงระบบ
ตดิตามฎกีาทีส่มบรูณ์แล้ว	 
(เป็นโครงการแล้ว)	 กบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

-	 มีคณะกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด�ารขิองส�านกัราชเลขาธกิาร	 โดย
ความร่วมมอืจากส�านกังาน	กปร.	และกรมชลประทาน

-	 อยูร่ะหว่างการวางระบบสารสนเทศเพือ่เชือ่มโยง
ข้อมูลแต่ละหน่วยงาน

	 มีการติดตามฎีกาฯ ๓.๒	 จัดท�าการติดตาม
โครงการ	(ฎีกา)	ทีย่งั 
ไม่ได้ด�าเนนิการ

มีคณะท�างานประสานติดตามการด�าเนินงานฎีกา	
ซึ่งได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�านวน	๓	ครั้ง

๔.	การขยายเครือข่าย
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ม ี
ส่วนร่วม

	 จัดสัมมนาศึกษาดูงาน	
(ทุกหน่วย)*ท้องถิ่น*

๔.๑	กระชบัความสมัพนัธ์
ของเครอืข่าย

มีคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�ารขิองแต่ละจังหวดัทีส่�านกังาน	กปร.	 
ได้ร่วมประชมุหารือ	ประสานงานเกีย่วกับการด�าเนนิ 
โครงการฯ	 สถานะโครงการ	 (ด ้านแหล่งน�้า)	 
ฐานข้อมลูโครงการ	 ศูนย์เรยีนรู	้ หมูบ้่านเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท	 ซึ่งได้
ประชุมครบถ้วนทุกจังหวัด

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

	 จ�านวน	(กิจกรรม)	ของ
เครือข่าย

๔.๒	ขยายเครอืข่ายสู่ภาค
เอกชน/ประชาชน
และต่างประเทศ

กิจกรรมของเครือข่าย	จ�านวน	๗	กิจกรรม
๑.	โครงการความร่วมมือจัดท�า	 Development	

Model/Best	Practices	ระหว่างส�านกังาน	กปร.	
และ	กรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

๒.	โครงการพัฒนาและณรงค์การใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ICV-6)

๓.	โครงการความร่วมมือไทย	 –	 ตองกา	 เพื่อการ
พัฒนาแปลงเกษตรกรรมตัวอย่างในพื้นที่ของ
ส�านักพระราชวังตองกาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๔.	โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ส�าหรับกลุ่มประเทศ
เอเชยีใต้	เอเชยีกลาง	แอฟรกิา	และลาตนิ	อเมรกิา

๕.	การประชมุสุดยอดการพฒันาผูน้�าเวทคีวามร่วมมอื
เพื่อการพัฒนาหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่	๓

๖.	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพื้นท่ีลุ่ม
ชายฝั่งและพื้นที่ดอนในภาคกลางของประเทศ
เวียดนาม

๗.	โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน 
พระราชด�าริ

	 จ�านวนกิจกรรมของ
กลุ่มที่จัดตั้ง

๔.๓		ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชนใน
ทุกโครงการ	 (เชิง
คณุภาพ)

๑.	โครงการอบรมกลุ่มผู้ใช้น�้าพื้นที่	จ.ลพบุรี
๒.	โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน�้าชุมชน 

ตามแนวพระราชด�าริกลุ ่มผู ้ใช้น�้าชลประทาน 
อ่างเก็บน�้าห้วยทราย	อ.พร้าว	จ.เชียงใหม่

๓.	เกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกภาคตะวันออก

	 จ�านวนผลิตภัณฑ์ ๔ .๔ 	สร ้ า งผ ลิตภัณฑ 	์ 
(เสริมรายได้)

กิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ศูนย์ศึกษาการ 
พฒันาฯ	 ภายใต้การด�าเนินงานของส�านักงาน	 กปร.	
เพื่อจัดจ�าหน่ายในชื่อของร้านภัทรพัฒน์	เช่น	น�้าผึ้ง
ชันโรง	 วุ้นเส้น	 ผ้าฝ้าย	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 (แชมพ	ู
ครีมนวดผม	สบู่เหลว	ยาหม่อง	โลชั่น)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	การสร้างองค์ความรู้
เพือ่ขยายผล

	 จ�านวนองค์ความรูใ้หม่
ที่เพิ่มขึ้น

๑.๑	 โครงการรวบรวม
ข ้อมูลการศึกษา
วิจัยจากโครงการ
อั น เนื่ อ ง ม าจ าก 
พระราชด�าริ

๑.	จัดท�าเอกสารองค์ความรู้จ�านวน	๘	ฉบับ
๒.	 จัดท�าหนังสือ	 ข้าว	 ของศูนย์พัฒนาการเกษตร		

ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ.ศรีสะเกษ

	 การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลองค์ความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ

	 การน�าไปใช้
	 ความพึงพอใจของผู้ใช้

๑ .๒	โครงการพัฒนา 
ระบบฐานข ้อมูล
องค์ความรูโ้ครงการ
อั น เนื่ อ ง ม าจ าก 
พระราชด�าร	ิ (ภาพ
รวม)

๑.	รวบรวมโครงการที่ส�าคัญ	 และรายชื่อโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิตัง้แต่ปี	๒๔๙๕	–	ปัจจบุนั 
ลงในเวบ็ไซต์ส�านกังาน	กปร.	(www.rdpb.go.th)

๒.	ระบบฐานข้อมูลโครงการ	 http://e-office 
เกี่ยวกับโครงการท่ีได้รับประมาณ	 กปร.	 ตั้งแต่		 
๒๕๒๕	–	ปัจจุบัน

๓.	ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้	KM	ส�านักงาน	กปร.

	 จดัท�าเป็นเอกสารคูม่อื
ทุกสิ้นปีงบประมาณ

๑.๓	 โครงการรวบรวม
แ ล ะ จั ด ท� า เ ป ็ น
เอกสารองค์ความรู้

๑.	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและจัดท�าคู่มือ
ประเมินตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	ร่วมกับ	สกว.

๒.	คูม่อืการขบัเคลือ่นการพฒันาตามเศรษฐกจิพอเพยีง
ในภาคเกษตรและชนบทและด้านความมั่นคง

๓.	การจัดพิมพ์คู่มือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
จ�านวน	๘	ศูนย์

๔.	การผลิตหนังสือ	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ภาษาอังกฤษ)	

๕.	จัดพิมพ์	Technical	Bulletin
๖.	จัดพิมพ์	Vertiverim	Newsletter
๗.	จดัพิมพ์หนงัสอื	The	Developer	King-.	การผลติ 

ซ�า้หนงัสือ	Concepts	and	the	Theories	of	His	
Majesty	the	King	on	Development

	 จ�านวนกิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้	 (บทความ	
สมัมนา	เวบ็ไซต์	เอกสารฯ)

๑.๔	 พัฒนาช่องทางการ
เ ผ ย แพ ร ่ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารองค์ความรู้
เพือ่การขยายผล

๑.	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	องค์ความรู้	 กิจกรรม	 ใน	
๘	ช่องทาง

๒.	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ	 ข่าวตาม
เสด็จ	องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ	กิจกรรม	
การประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง	 การอนุมัติโครงการ	
วารสาร	จดหมายข่าว	สือ่วดิีทศัน์ฯ	ผ่าน	ทางเวบ็ไซต์
ส�านักงาน	กปร.	จ�านวน	๑๑๓	เรื่อง	ผ่านเฟซบุ๊ค
ของส�านักงาน	กปร.	จ�านวน	๔๔๘	ครั้ง

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๓.	การบรรยาย	 เกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�ารแิละแนวพระราชด�ารใิห้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ	ประชาชน	นักศึกษา	นักเรียน

๔.	การจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์	 เช่น	 	หนังสือร้อยเรื่องเล่า	
เกร็ดการทรงงาน	หนังสือ	๖๐	พรรษา	ขวัญหล้า
ประชาไทย,	 จัดพิมพ์จุลสารภูมิวารินอนุรักษ์	 
การจดัพมิพ์รายงานประจ�าปี	ของส�านกังาน	กปร.	, 
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ๓	 ฉบับ/
ปี,	 หนังสือบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ,	หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง	ปรัชญา
ช้ีแนะถึงแนวทางการด�าเนินชีวิต	 โดยนายอ�าพล	
เสนาณรงค์	 องคมนตรี,	 หนังสือแบบอย่างและ 
แนวทางเป็นคนดแีละคนเก่ง	โดยนายอ�าพล	เสนาณรงค์ 
องคมนตรี,	 หนังสือหลักการทรงงานในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 (พิมพ์ซ�้า),	 หนังสือทฤษฎี
ใหม่	 ชีวิตที่พอเพียง	 (ปรับปรุงรูปเล่มใหม่),	 
โปสเตอร์องค์ความรู้ศูนย์ศึกษาฯ	 โปสเตอร์ชุด	
เศรษฐกิจพอเพียง

๕.	สื่อหนังสือพิมพ์	เสนอข่าว	๑๔	ข่าว
๖.	สือ่โทรทศัน์	สารคดเีฉลมิพระเกยีรต	ิชดุ	ร้อยไทย

ด้วยดวงใจ		สารคดเีชงิข่าว	ชดุ	ปวงประชา	ร่มเย็น	
เป็นสขุ	ความยาว	๒	นาท	ีจ�านวน	๓๐	ตอน	สารคดี
ศนูย์ศกึษาฯ	๖	ศนูย์	ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ

๗.	สื่อวิทยุ	 จัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ	 ร้อยไทย
ด้วยดวงใจ	 ความยาว	๒	 นาที	 จ�านวน	๙	 ตอน	
ผลิตสารคดีเชิงข่าว	ความยาว	๒	นาที	๑๐	ตอน

๘.	งานบริการห้องสมุด	 จัดหาหนังสือใหม่ปรับปรุง
ภูมิทัศน์	 มีผู้เข้าใช้บริการจ�านวน	๒,๓๔๖	 ราย	 
มีผู้ยืมหนังสือจ�านวน	๒๙๘	ราย	(๔๕๕	เล่ม)

	 ส�านักงาน	 กปร.	 เป็น
ศูนย์เรียนรู ้โครงการ
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก 
พระราชด�าริ

๑.๕	 โครงการศนูย์เรยีนรู้	
ส�านกังาน	กปร.

๑.	ติดตาม	 สนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จ�านวน	๗	แห่ง

๒.	โครงการสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
ส�านักงาน	 กปร.	 ในหัวข้อการขับเคล่ือนวิถีชีวิต
พอเพียงสู่การพัฒนาประเทศ

๒.	การขยายผลโครงการ	
(เกษตรกร,	ประชาชน
ทัว่ไป)

	 จ�านวนศูนย์เรียนรู ้ ท่ี
เพิ่มขึ้น	 (ศูนย์เรียนรู ้ 
ตามแนวเศรษฐ กิจ 
พอเพยีงและศนูย์เรยีนรู้ 
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง 
มาจากพระราชด�าริ)

๒.๑	 โครงการฝึกอบรม
อาชพีในภาคเกษตร

ปี	 ๒๕๕๘	 มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าร่วม 
เป็นเครือข่ายส�านักงาน	 กปร.	 จ�านวน	 ๗	 ศูนย์	
ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ฯ	รวม	๒๔	ศูนย์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

	 จ� า น ว น โ ค ร ง ก า ร
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

๒ .๒ 	โ ค ร งก า รคว าม 
ร ่ วมมือระหว ่ า ง
ประเทศ

๑.	โครงการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า
(หลัก	๖๗)	สปป.ลาว

๒.	โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร้า	(หลัก	๖๗)	
สปป.ลาว

๓.	โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ICV-6)

๔.	โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ส�าหรับกลุ่มประเทศ
เอเชยีใต้	เอเชยีกลาง	แอฟรกิา	และลาตนิอเมรกิา

๕.	การประชุมสุดยอดการพัฒนาผู ้น�าเวทีความ 
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่	๓

๖.	โครงการส่งเสริมการปลุกหญ้าแฝกในพื้นท่ีลุ่ม
ชายฝั่งและพื้นที่ดอนในภาคกลางของประเทศ
เวียดนาม

๗.	โครงการความร่วมมอืไทย-ตองกา	เพือ่การพฒันา
แปลงเกษตรกรรมตัวอย่างในพื้นที่ของส�านัก
พระราชวงัตองกา	ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๘.	โครงการจัดการศึกษาดูงานและหลักสูตรฝึก
อบรมส�าหรับชาวต่างประเทศ	(การบรรยายและ
อ�านวยความสะดวกการศึกษาดูงาน
๘.๑)	 การบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้เข้ารับการ

อบรมจากประเทศต่างๆ	ภายใต้โครงการ	
International	Centre	for	Development	
Communition	(ICDC)	ของส�านกัส่งเสริม
และฝึกอบรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

๘.๒)				การบรรยายสรปุให้แก่คณะเอกอคัรราชทตู
จากสหพนัธรฐัไนจเีรยีประจ�าประเทศไทย

๘.๓)				การบรรยายสรปุให้แก่คณะเอกอคัรราชทตู	 
เจ้าหน้าที่การทูต	 และผู ้แทนจากภาค
เอกชนของต่างประเทศ

๘.๔)	 	การเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริในงานนิทรรศการ	 Royal	
Wisdom	and	Thai	Culture

๙.	การจัดการบรรยายสรุปให้คณะต่างชาติ
๙.๑)		การศึกษาดูงานของคณะเจ ้าหน ้า ท่ี 

โคลัมเบีย	
๙.๒)		การศึกษาดูงานของคณะเอกอัครราชทูต 

ผู้แทนถาวรประจ�าสหประชาชาติ	ณ	นคร
นิวยอร์ก	จ�านวน	๓	คณะ

๙.๓) 	การ ศึกษา ดูงานของคณะทูตานุทู ต 
ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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๙.๔)	 การศึกษาดูงานของคณะผู้เข้าร่วมการ
ประชมุ	Thailand-Pacific	Island	Countries	
Forum	(TPIF)	ครั้งที่	๒	

๙.๕)	 การมอบรางวัลและการศึกษาดูงานการ
พัฒนาและรณรงค ์การใช ้หญ ้าแฝก 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิห้ผูช้นะรางวลั	
The	King	of	Thailand	Vetiver	Award

๙.๖)	 การศึกษาดูงานของคณะเยาวชนไทย-
เยอรมัน

	 จ�านวนเยาวชนเครอืข่าย
ที่เพิ่มขึ้น

๒.๓	โครงการฝึกอบรม
เยาวชนการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�าริ

๑.	โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ
(RDPB	CAMP)	รุ่นที่	๕

๒.	โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู ้โครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิโดยส�านกัราชเลขาธกิาร 
ด้วยการสนับสนุนจาก	ส�านักงาน	กปร.

๓.	โครงการชุมชนยุวเกษตรกรระดับประเทศ	 โดย
ศนูย์ศึกษาการพฒันาห้วยทรายฯ	เพือ่แลกเปล่ียน
เรียนรู้และแสดงผลงานของยุวเกษตรกร

๔.	โครงการพี่น�าน้องรักษ์น�้าตามแนวพระราชด�าริ	
โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์

	 จ�านวนหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ชุมชน	เอกชน	
ท่ีน�าแนวคิดโครงการ
ไปขยายผล

๒.๔	โครงการความร่วมมือ 
ใ นกา รขยายผล
หน่วยงานภาครัฐ	
องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	 ชมุชน		
เอกชน	(CSR)

โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยกองทัพไทย

	 จ�านวนศนูย์เรยีนรูท้ีไ่ด้
รับการติดตามผล

๒.๕	โครงการตดิตามการ
ขยายผล

ติดตาม	สนับสนุนศูนย์เรียนรู้จ�านวน	๗	แห่ง	ได้แก่
-	 กลุ่มเกษตรยั่งยืน	อ.กันทรวิชัย	จ.มหาสารคาม
-	 บริษัทโสมภาคเอ็นจิ เนียริ่ ง	 ๒๐๐๕	 จ�ากัด

จ.มหาสารคาม
-	 นายสุนัน	 เผ้าหอม	 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ	

จ.ขอนแก่น
-	 นายบุญเป ็ง	 จันตะภา	 เกษตรทฤษฎีใหม ่

จ.เชียงราย
-	 กลุ่มศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน	

ต.ศรีเมืองชุม	จ.เชียงราย
-	 นายสมชาย	 นิลอนันต ์ 	 เกษตรทฤษฎีใหม ่	 

จ.สุราษฎร์ธานี
-	 ชุมชนบ้านบางโรง	จ.ภูเก็ต

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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๓.	 การประชาสัมพันธ  ์
		เชิงรุก

	 จ�านวนโครงการ
	 จ�านวนเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

๓.๑	 โครงการขยายผล
ตามแนวพระราชด�าริ	
สู่เยาวชน

๑.	โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ
(RDPB	CAMP)	รุ่นที่	๕

๒.	โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบสานพระราชด�าร	ิ 
รุ่นที่	 ๓	 ส�านักราชเลขาธิการ	 โดยความร่วมมือ
ของส�านักงาน	กปร.

๓.	การฝึกอบรมเยาวชนไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ของ
นักเรียนหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๔.	โครงการพี่น�าน้องรักษ์น�้าตามแนวพระราชด�าริ	
โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์

	 จ�านวนโครงการ
	 จ�านวนจังหวัดท่ีเข ้า
ร่วมโครงการ

๓.๒	 โครงการขยายผล
สู ่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่

๑.	การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการ
จากฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ	 โดย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

๒.	คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	๗๖	จังหวัด	ในการขยายผล
ขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	
ภาคเกษตรและชนบท	ตามนโยบายรัฐบาล

	 จ� านวนเรื่ องในการ
ติดตาม	(๓	เรื่อง/ปี)

๓.๓	 โครงการติดตาม 
ก า ร ข ย า ย ผ ล สู ่
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน

 จ�านวนโครงการ
 จ� า น ว น ค รั้ ง ใ น
ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร
เฉลิมพระเกียรติ

๓ .๔	 โ ค ร งก า ร เ ฉลิ ม 
พระเกยีรติ

๑.	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 พอเพียง	 เพื่อพ่อ	 
ในงานพรรณไม ้งามอร ่ามสวนหลวง	 ร.๙	 
ณ	สวนหลวง	ร.๙

๒.	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ ้าอยู ่ หัว	 ๙	 รักพ่อ	 งานของในหลวง	 
ณ	บริเวณท้องสนามหลวง

๓.	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอยู ่หั ว 	 ตามรอยพ ่อ	 วิถีพอเพียง	 
ณ	ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

๔.	พิธีถวายพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา	 
ณ	ปราสาทสัจธรรม	จ.ชลบุรี

๕.	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	๖๐	พรรษา
๕.๑	 โครงการ	 ๖๐	 พรรษา	 ๖	 ศูนย์ศึกษา	

สร้างคน	 สร้างป่า	 พัฒนาคุณภาพชีวิต	
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยคือ	 ปลูกป่า 

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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	 	 	 	 	 เฉลิมพระเกียรติ	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผ ่านการฝึกอบรม	 การจัดท�าหนังสือ
เฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 ขวัญหล้า
ประชาไทย	 ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ
ทั้ง	๖	แห่ง

๕.๒	 โครงการเฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 
ณ	บริเวณ	สะพานพระราม	๘

๕.๓	 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติชุด
รักษ์น�้า	รักษ์ป่า	รักษ์ชีวิตพอเพียง	ภายใต้ 
โครงการมหกรรมทวีรีกัษ์โลก	๓๖๐	องศา	 
๒๐๑๕	 Save	 the	 world	 expo	 
ณ	ศูนย์ประชุมไบเทค

๖.	จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	๖๐	พรรษา	
ภานใต้ชื่องาน	“พระผู้มีรอยยิ้ม”

๗.	สนับสนุนนิทรรศการให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 
เช่น	 วปอ.	 โรงเรยีนรกัษาดนิแดง	กองพลทหารม้า
รักษาพระองค ์ 	 กองบัญชาการป ้องกันภัย 
ทางอากาศ	 กองทัพบก	 วัดญาณสังวราราม
วรวหิาร	จ.ชลบรุ	ีกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยสยาม	 
กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดนค่ายพระราม	๖ 
จ.เพชรบุรี	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ		
รวม	๑๒	ครั้ง

 

 	 จ� า น ว น ค รั้ ง ที่ จั ด
โครงการ

๓.๕.	 โครงการขยายผลสู่
ภาคสือ่มวลชน

โครงการสื่อมวลชนสัญจรเฉลิมพระเกียรติ

๔.	การรณรงค์เผยแพร่  	จ�านวนเกษตรกรท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมและ
น�าไปปฏิบัติ

๔.๑	 โครงการฝึกอบรม
อาชีพสู ่เกษตรกร
และกลุม่อาชพีอืน่ๆ	
( โครงการความ 
ร่วมมอืกบักระทรวง
มหาดไทย)

 

	 จ� านวนสถาบันการ
ศึกษาท่ีน�าไปปฏิบัติ
จริง

๔.๒	โครงการทีน่�าแนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบั ติ จ ริ ง ใน
สถาบนัการศกึษา

โครงการเครือข ่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน 
พระราชด�าร	ิมคีร	ูอาจารย์จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ	 
เข้าร่วม	๘๐	คน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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๕.	การพฒันาการท�างาน
แบบเครอืข่าย

	 จ� านวนครั้ ง ใ นการ
ติดตาม	(๓	เรื่อง/ปี)

๕.๑	โครงการตดิตามงาน
ขยายผลภายหลัง
การฝึกอบรม

การติดตามเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ที่เข้ารับการฝึก
อบรม	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	(ติดตามโดย
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ)

	 จ�านวนแผนงานท่ีจัด
สัมมนาฯ

	 จ�านวนเครือข่ายท่ีเข้า
ร่วมกับโครงการ

๕.๒	 การจัดสัมมนาเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการ
ท�างานกับหน่วยงาน
เครอืข่าย

โครงการสัมมนาศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงประจ�า
ปี	๒๕๕๘	ในหวัข้อ	“การขบัเคลือ่นวถิชีวีติพอเพยีงสู่
การพัฒนาประเทศ”	ณ	ส�านักงาน	กปร.

๖.	การเพิม่ประสทิธภิาพ
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

	 จ�านวนกิจกรรม ๖.๑	 โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม 
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์

๑.	ก า ร เ ข ้ า รั บ ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร นั ก
ประชาสัมพันธ์	โดยกรมประชาสัมพันธ์

๒.	การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของส�านัก
ประชาสัมพันธ์	ส�านักงาน	กปร.

๗.	 ก า ร พัฒน า ร ะบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการประชาสมัพนัธ์

	 จ�านวนระบบ ๗.๑	โครงการพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์

ส�านกังาน	กปร.	ได้จดัท�าข้อตกลง	(MOU)	กบับรษัิท
ล็อกซ์เลย์	เพือ่จดัท�าระบบสารสนเทศข้อมูลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 จ� านวนครั้ ง ใ นการ
ประชาสัมพันธ์

๗.๒	โครงการประชาสัมพันธ์ 
ด้วยสื่อใหม่	 (New	
media)

ด�าเนินการเผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊คส�านักงาน	 กปร.	
จ�านวน	 ๔๔๘	 ครั้ง	 เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ค	 RDPB	
PROJECT	จ�านวน	๙๘	ครั้ง	 เผยแพร่ผ่าน	 เว็บไซต์
ส�านกังาน	กปร.	จ�านวน	๑๑๓	ครัง้	youtube	จ�านวน	
๑๒	ครั้ง

๘.	ก า ร เ ผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธ์กลุ ่ม
เ ป ้ า ห ม า ย ชุ ม ช น
และองค์กรต่างๆ	 ที่
ได้รับประโยชน์จาก
โครงการอั น เนื่ อ ง	
มาจากพระราชด�าริ
แ ล ะ ป ร ะ ส บ ผ ล	
ส�าเร็จในการน�าแนว 
พระราชด�าริไปใช้

	 จ�านวนคนต้นแบบทีไ่ด้
รับการประชาสัมพันธ์

๘.๑	โครงการคนต้นแบบ
ตามแนวพระราชด�าริ

การจัดท�าหนังสือ	 ๔๐	 ตัวอย่างความส�าเร็จ	 :	
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
เพื่อเผยแพร่

่

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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๙.	การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพื่อขับเคล่ือน
แนวพระราชด�าริ

	 จัดการฝ ึกอบรม	 ๓	
หลักสูตร	ๆ	ละ	๑	รุ่น	 
ให ้แก ่บุคลากรของ 
หน่วยงานต่างๆ 	ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน	 ท้องถิ่น
และภาคประชาชน	
ได้แก่		หลกัสตูรส�าหรบั
ผู ้บ ริหาร	 หลักสูตร
ส�าหรับผู ้ปฏิบัติงาน
ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า รณ ์
และหลักสูตรส�าหรับ
วิทยากร

๙.๑	การพัฒนาทรพัยากร			
							บคุคลเพือ่ขบัเคล่ือน
							แนวพระราชด�าริ

๑.	โครงการอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าริ	(นบร.)	รุ่นที่	๔	

๒.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค ์ความรู ้และ 
เสรมิสร้างเครอืข่ายการเรียนรูต้ามแนวพระราชด�าริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (พพร.)	 
รุ่นที่	๔	

๓.	โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน
๔.	โครงการเยาวชนสานต่อพระราชด�าริ 	 ๑๖	

โครงการ
๕.	โครงการธนาคารสานต่อพระราชด�าริ
 

	 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู ้เข้ารับ
การอบรมเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑.	การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู ่คนดีและ 
คนเก่งและมคีวามสขุ

	 แผนงานการฝึกอบรม
		 ร ้ อยละ 	 ๘๐	 ของ

บุ ค ล ากรที่ อ บ รมมี
ค ว ามรู ้ ต าม เกณฑ ์
มาตรฐานที่ก�าหนด

๑.๑	 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสมรรถนะ
บคุลากร

เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม	๒๑	หลักสูตร
๑.	โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรทกัษะการพดู	การน�าเสนอ

ในที่ประชุมและการพัฒนาบุคลิกภาพ	ส�านักงาน	
กปร.	มีผู้เข้ารับการอบรม	๓๕	คน

๒.	โครงการฝึกอบรมคอมพวิเตอร์หลกัสูตร	Window	
8.1	และ	MS	Office	2013

๓.	หลกัสตูรทีส่่งบคุลากรไปอบรมภายนอก	ระยะสัน้	
จ�านวน	๘	หลักสูตร	๑๙	คน

๔.	หลักสูตรทีส่่งบคุลากรไปอบรมภายนอก	ระยะยาว	
๑๐	หลักสูตร

	 แผนงานการฝึกอบรม
		 มีร ้อยละ	 ๘๐	 ของ

บุ ค ล ากรที่ อ บ รมมี
ความรู ้และพร้อมใน
การเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซียน

๑.๒	โครงการ เตรี ยม
ความพร ้อมของ
บุคลากรในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซยีน

๑.	หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนส�าหรับ 
เจ้าหน้าทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาฯ	ห้วยทราย	เเละ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ภูพาน	 มีผู ้เข้ารับการ
อบรม	๓๐	คน

๒.	โครงการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 
facebook

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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 	จ�านวนแผนงานบคุลากร
ร้อยละ	๘๐	มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น	 มีความ
ผาสกุในการปฏบิติังาน

๑.๓	 โ ค ร งก า รพัฒนา 
ความผาสกุขององค์กร 

๑.	โครงการสวสัดกิารอาหารส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีระดบั
ผู้น้อย	(เงินนอกราชการ)

๒.	โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี
๓.	โครงการจัดหาเครื่องออกก�าลังกายเพื่อส่งเสริม 

สุขภาพบุคคลากร	ส�านักงาน	กปร.

	 จ�านวนแผนงาน ๑.๔	 โครงการส่งเสริม
จริยธรรมตามรอย
พระยคุลบาท

๑.	โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ	

๒.	การจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกจิตส�านึก 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับ
เครือข่ายภาครฐัต่อต้านการทจุรติภายใต้โครงการ	
“ข้าราชการไทยไร้ทุจริต”	ของส�านักงาน	กปร.	

๓.	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า
ส�านักงาน	กปร.	

	 มีการเผยแพร่ความรู้
ด้านการป้องกันปราบ
ปรามทุจรติ	ในสือ่รปูแบบ
ต่างๆ	อย่างน้อย	๒	สื่อ

๑.	โครงการกิจกรรมจัดการความรู้แนวพระราชด�าริ
และกิจกรรมอบรมความรู ้ด ้านจริยธรรมแก่ 
เจ้าหน้าที่ใหม่ของส�านักงาน	กปร.

๒.	ก�าหนดและแจ้งเวียนมาตรการการป้องกันทุจริต
และประพฤติมิชอบของส�านักงาน	 กปร.	 พ.ศ.	
๒๕๕๘	ทางเว็บไซต์ส�านักงาน	กปร.

๓.	การเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผ่านทางจดหมายข่าว	ส�านักงาน	กปร.

๒.	ก า ร พั ฒ น า ก า ร			
จัดการความรู ้และ
ศูนย์รวมความรู้ด้าน
แนวพระราชด�าริ

	 มีระบบสารสนเทศ	
เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารภายในองค์กร

๒.๑	 พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศ	 เพื่อ
ประโยชน์ในการ
บริหารองค์กร

๑.	การจัดระบบติดตามผลการด�าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์	 (Management	 Cockpit)	 เพื่อ
ติดตามตัวช้ีวัดตามค�ารับรอง	 การบริหารงบ
ประมาณ	 บุคลากร	 ส�าหรับเป็นเครื่องมือการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

๒.	การจัดท�าระบบ	 e-Project	 ฐานข้อมูลโครงการ	
งบประมาณ	เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการโครงการ

๓.	จัดท�าระบบ	 http://gallery.rdpb.go.th	 เป็น
ระบบคลังภาพถ่ายและแผนที่

๔.	ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	 โดยความร่วมมือกับบริษัท
ล็อกซเล่ย์	จ�ากัด		

๕.	โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์	 web	 site	 (Our	
King)	 โดยความร่วมมือกับส�านักราชเลขาธิการ	
มลูนธิชิยัพฒันา	และส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 

๒1
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๖.	ระบบงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	http://syscom	

เพื่อใช ้ในการบริหารจัดการ	 การซ่อมบ�ารุง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๗.	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	http://saraban	

เพื่อรับ	 ส่ง	 แจ้งเวียนหนังสือ	 ทั้งภายในและ 

เชื่อมโยงภายนอกองค์กร

	 มีกิจกรรมส่งเสริมการ

ใช ้บริการห ้องสมุด

อย่างน้อย	๒	ครั้ง/ปี

๒.๒ พัฒนาห้องสมุดที่

รวบรวมองค์ความรู้

แนวพระราชด�าริ

๑.	การพัฒนาระบบห ้องสมุด อิ เล็กทรอนิกส 	์ 

e-Library	

๒.	การแนะน�าหนัง สือใหม ่ผ ่านระบบเฟซบุ ๊ค	

ส�านักงาน	กปร.	

๓.	การปรับปรุงภูมิทัศน์	ห้องสมุด

	 มีกิจกรรมการจัดการ

ความรู้	๑	ครั้ง/ปี

๒.๓ โครงการจัดการ

ความรู้

โครงการกิจกรรมจดัการความรูแ้นวพระราชด�ารแิละ

กจิกรรมอบรมความรูด้้านจรยิธรรมแก่เจ้าหน้าทีใ่หม่

ของส�านักงาน	กปร.

๓ .การบริหารจัดการ 

องค์กรท่ีมปีระสทิธิภาพ

	 มีการใช้ทรัพยากรใน

องค์กรลดลง

๓.๑	 ส่งเสริมการปฏิบัติ

งานตามปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ก� าหนดมาตรการประหยัด ไฟฟ ้ าและน�้ ามัน 

เช้ือเพลงิ	ของส�านกังาน	กปร.	ซ่ึงผลจากการด�าเนนิตาม 

มาตรการสามารถลดการใช้พลงังานได้สงูร้อยละ	๑๐	

เมือ่เปรยีบเทยีบกับค่ามาตรฐานทีส่�านกังานนโยบาย

และแผนพลังงานก�าหนด

	 มีโครงการส่งเสริมการ

ปฏบิตังิานตามปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	

๒	 ครั้ง/ป ี(โครงการ

ส�านักงาน	กปร.	พอเพียง)

โครงการชมุชนสบืสานพระราชด�าร	ิเพือ่สานสมัพนัธ์

กับชุมชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกับส�านักงาน	 กปร.	

โดยผู้ร่วมโครงการ	(เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	และ

ชมุชน)	ได้เรยีนรูแ้นวทางการด�าเนนิชวีติตามปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงและสร้างเสริมอาชพีโดยศกึษา

ดูงาน	ณ	ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับซอยช้าง		ศูนย์เรียนรู้

ชุมชนบางรักน้อย	จ.นนทบุรี	จ�านวน	๒	รุ่น

	 มีแผนงาน/กิจกรรม	

เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพเก่ียวกับ

การบริหารนโยบาย

๓.๒ โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการ

บริหารนโยบาย

๑.	การปรับปรุงกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

๒.	การปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร	โดยใช้โปรแกรม	

DPIS

๓.	จดัท�าระบบ	Management	Cockpit	เพือ่ตดิตาม

ยทุธศาสตร์และการปฏบิตัติามนโยบายด้านต่างๆ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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	 โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพเก่ียวกับ
การจดัท�าแผนต่างๆ

	 มีการสร้างความรูค้วาม
เข ้าใจแก ่ บุคคลากร 
เ กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ง บ
ประมาณงบปกต/ิงบกลาง

๓.๓	 โครงการพัฒนา
ระบบงบประมาณ
แบบ มุ ่ ง เ น ้ น ผล
สมัฤทธ์ิ

โครงการฝึกอบรมเรื่องการเงินและการจัดหาพัสดุ 
ใกล้ตัว	ให้แก่ข้าราชการใหม่

	 มีแผนงาน/กิจกรรมที่
สร้างองค์ความรู	้ความ
เข้าใจเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการองค์กร

๓.๔	 โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
องค์กร

กิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน	กปร.

	 มี ก า ร พัฒนาระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติ
งานภายใน

๓.๕	 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ	
เพื่ อ ก า รบริ ห า ร
จัดการองค์กร

๑.	โครงการพฒันาระบบงบประมาณและการติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ	(e-Project)

๒.	จัดท�าระบบ	Management	 Cockpit	 เพื่อการ
ตัดสินใจ

๓.	การเตรียมความพร้อมสู่ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์
ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

	 มีการส�ารวจความพึง
พอใจในกระบวน	 งาน
หลักและกระบวนงาน
สนับสนุน

๓.๖	 โครงการส� ารวจ
ความพึงพอใจ

๑.	การส�ารวจความพึงพอใจผู้รับบรกิาร	จากกระบวน
งานการพจิารณาสนบัสนนุงบประมาณ	ปี	๒๕๕๘	
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ	๙๑.๔

๒.	การส�ารวจรับฟังความคิดเห็นพัฒนาเว็บไซต์
ส�านักงาน	กปร.	มีความพึงพอใจระดับปานกลาง		
(ร้อยละ	๕๓.๙๘)	

๓.	การส�ารวจความพึงพอใจผู ้รับบริการจากงาน
ประชาสัมพันธ์	มีค่าความพึงพอใจร้อยละ	๘๖

	 มีโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการท�างาน
เป็นทีมของส�านักงาน	
กปร.

๓.๗	 โครงการส่งเสริม
การท�างานเป็นทมี

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานระดับส�านัก/ศูนย์/กลุ่ม

	 มีโครงการ/กิจกรรม	
ท่ีส่งเสริมการประสาน
งาน	ทัง้ประสานภายใน
ส�านักงาน	 กปร.	 และ
ประสานงานภายนอก
ส�านกังาน	กปร.

๓.๘	 โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการ
ประสานงาน

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประสานงานของพนักงานขับรถยนต์	 นักการและ
ลูกมือช่าง	ส�านักงาน	กปร.	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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๔.	การพัฒนาระบบการ

ติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการ

	 มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพก า ร
บริหารองค์กร

๔.๑	 โครงการประเมนิผล
ประสิทธิภาพการ
บรหิารองค์กร

	การจัดท�าตัวชี้วัดระดับส�านัก/ศูนย์/กลุ่ม

๕. การป้องกนัและปราบ

ปรามทุจริต

	 สร ้างเครือข ่ายการ
ต่อต้านการทุจริตทั้ง
ภายในและภายนอก

๕.๑	 แผนงานป ้องกัน
และปราบปราม
ทจุรติและประพฤติ
มชิอบ

๑.	การบรรยายให้ความรู	้เรือ่งวนิยัและผลประโยชน์
ทับซ้อนที่คุณควรรู ้	 ให้แก่ข้าราชการใหม่และ 
เจ้าหน้าที่ที่สนใจ	 ภายใต้โครงการกิจกรรมการ
จดัการความรูแ้นวพระราชด�ารแิละกจิกรรมอบรม
ความรู้ด้านจริยธรรม

๒.	โครงการอบรมให้ความรู ้ปลูกจิตส�านึกในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติให้กบัเครอืข่าย 
ภาครัฐต ่อต ้านการทุจริตภายใต ้ โครงการ	
ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

๓.	ส�านักงาน	กปร.	เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด�าเนินงาน	โดย	ป.ป.ช.	ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ในระดับมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสระดับสูง

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

๒4



ข้อมูลพื้นฐาน
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	พ.ศ.	๒๕๒๔	ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เมือ่วนัที	่๙	
กนัยายน	๒๕๒๔	ก�าหนดให้มอีงค์กรระดับชาต	ิท�าหน้าทีร่บัผดิชอบต่อการด�าเนินงานของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ
เรยีกว่า	 “คณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ”	 (กปร.)	 ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง
ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิมาเป็นล�าดบั	ปัจจบัุนได้มีการประกาศใช้ระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘	เมื่อวันที่	๔	มิถุนายน	๒๕๕๘	
โดยได้แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เพื่อ
ให้การสนองพระราชด�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)	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เป็นกรรมการ	  
	 (๑๑)	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ
	 (๑๒)	 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ
	 (๑๓)	 ผู้บัญชาการทหารบก	 	 	 	 	 	 เป็นกรรมการ
	 (๑๔)	 รองราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการมอบหมายจ�านวนหนึ่งคน	 	 เป็นกรรมการ
	 (๑๕)	 เลขาธิการ	กปร.	 	 	 	 	 	 	 เป็นกรรมการและเลขานุการ
	 (๑๖)	 รองเลขาธกิาร	กปร.	 	 	 	 	 	 เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
	 (๑๗)	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก	
	 	 	 พระราชด�าร	ิ	ส�านกังาน	กปร.	 	 	 	 	 เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร

	 โดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตร	ี ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ข้อ	 ๘	 ก�าหนดให้มี
องคมนตรีหนึ่งคนเป็นที่ปรึกษาของ	กปร.
	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้	นายอ�าพล		เสนาณรงค์	องคมนตรเีป็นทีป่รึกษา	กปร.

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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หม่อมหลวงจิรพันธุ์   ทวีวงศ์
เลขาธิการ กปร.

คณะผู้บริหาร
ส�านักงาน	กปร.

นายดนุชา   สินธวานนท์
รองเลขาธิการ กปร.

นายลลิต   ถนอมสิงห์
รองเลขาธิการ กปร.

นายประสาท   พาศิริ
รองเลขาธิการ กปร.

นายสมบูรณ์   วงค์กาด
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฯ

นายปวัตร์   นวะมะรัตน
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

นางสาวอุศนีย์   ธูปทอง
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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นายภัททะพงศ์			เทียนศรี
ผู้อ�านวยการ 

กองกิจกรรมพิเศษ

นายจิตพล			สิทธิประณีต
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ 1 

นางสุพร			ตรีนรินทร์
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๒

นายหทัย			วสุนันต์
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ 3

นายสมศักดิ์			เพิ่มเกษร
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ 4

นางสาววัชรี			วัฒนไกร
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

นางกมลินี			สุขศรีวงศ์
ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา 

ตามแนวพระราชด�าริ

นางศศิพร			ปาณิกบุตร
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์

นางพิชญดา			หัศภาค
ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล

ผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม

นางสาวถกลวรรณ			ไกรสรกุล
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

และวิเทศสัมพันธ์

นายสุวิทย์			ดุลยะนันท์
ผูอ้�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบคุคล  

เพือ่ขบัเคลือ่นแนวพระราชด�าริ

นางศิริลักษณ์			ทัสนารมย์
กองศึกษาและขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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นายนรินทร์		กาญจนฤกษ์
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒1

นายปริญญวัฒน์		วัชรอาภากร
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๒

กองประสานงานโครงการพื้นที่	๒

นางสาวทิพย์กมล		ศุภกุลฐิติพัฒน์
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มประสานงานพื้นที่ 11

นายอภิศักดิ์		สรวิสูตร
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มประสานงานพื้นที่ 1๒

นางสาวณัฐดา	ศุภสินธุ์
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มประสานงานพื้นที่ 13

กองประสานงานโครงการพื้นที่	๑

นายวิกรม			คัยนันทน์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๓๑

นายศุภรัชต์			อินทราวุธ
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๓๒

กองประสานงานโครงการพื้นที่	๓

นายตรีวิทย์		วินิชส�าเภาทิพย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๑

นายสุทัศน์			ตั้งพิพัฒน์พงศ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๒

กองประสานงานโครงการพื้นที่	๔

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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นายวัชระ			หัศภาค
ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน

นางสาวสมลักษณ์			บุนนาค
ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางสาวสุดารัตน์			คุสินธุ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางสาวธัญทิตตา			นาครทรรพ
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นางเสาวลักษณ์			ควรพินิจ
ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตาม

นางสาวจ�าเนียร			เพียรไม่คลาย
ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินผล

กองติดตามประเมินผล

นางสาวศีต์กร			ตันก�าแหง
ผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

นายภัททะพงศ์			เทียนศรี
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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นายวิกรม			คัยนันทน์
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

กองประชาสัมพันธ์

นางประพิณ			แก้วทอง
ผู้อ�านวยการ 

กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

นางศิริญญา			ดิษฐบรรจง
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป

ส�านักงานเลขาธิการ

นางสาวเกสร   บุญยกิจสมบัติ
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายวัชระ			หัศภาค
รักษาการผู้อ�านวยการ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นางสาวสุธัญญา			ลีแวง
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริม

และคุ้มครองจริยธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายเอกชัย			เพ็งสว่าง
ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

ศูนย์สารสนเทศ

นายวัชระ			หัศภาค
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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อัตราก�าลัง 
ส�านักงาน	กปร.
อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ปี	๒๕๕๘
มีจ�านวนทั้งสิ้น	๒๑๔	ต�าแหน่ง

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	(ตามต�าเเหน่งของเเต่ละประเภท)

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�า

พนักงานราชการ

ข้ำรำชกำร  
ต�าแหน่ง	 	 จ�านวน		 ๑๒๕	 คน
คน		 	 	 	 จ�านวน		 ๑๑๗	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	๕๘.๔๑	ของบุคลากรทั้งหมด

ลูกจ้ำงประจ�ำ	 	
ต�าแหน่ง	 	 จ�านวน		 ๒๓	 คน
คน	 	 	 	 จ�านวน		 ๒๓	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๗๔	ของบุคลากรทั้งหมด

พนักงำนรำชกำร	
ต�าแหน่ง		 	 จ�านวน		 ๖๖	 คน
คน		 	 	 	 จ�านวน		 ๕๖	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๘๔	ของบุคลากรทั้งหมด

๒๓	(๑๐.๗๔%)				

๖๖	(๓๐.๘๕%)		

๑๒๕	(๕๘.๔๑%)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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๒.๑๐๘๐	
(๐.๓๑%)

	งบบุคลากร		 	งบด�าเนินงาน		 	งบลงทุน		 	งบเงินอุดหนุน		 	งบรายจ่ายอื่น

๔๑.๖๕๘๒	
(๖.๒๐%) ๖๗.๑๓๖๔	

(๑๐.๐๐%)

๐.๖๒๖๘	
(๐.๐๙%)

๕๖๐.๕๒๐๐	
(๘๓.๔๐%)

งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
งบปกติ	
 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๕๘ งบปกติ จ�านวน 67๒,049,400 บาท แยกตามงบรายจ่าย ดังนี้

ตารางที่	๑	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รายการ
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ร้อยละ

๑.	งบบุคลำกร
	 ๑.๑	เงินเดือนค่าจ้างประจ�า
		 ๑.๒	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

๖๗,๑๓๖,๔๐๐.๐๐
๕๔,๕๑๐,๔๐๐.๐๐
๑๒,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	

๑๐.๐๐

๒.	งบด�ำเนินงำน
	 ๒.๑	ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ
	 ๒.๒	ค่าสาธารณูปโภค

		๔๑,๖๕๘,๒๐๐.๐๐	
๓๕,๑๗๗,๗๐๐.๐๐
๖,๔๘๐,๕๐๐.๐๐

๖.๒๐

๓.	งบลงทุน
	 ๓.๑	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
									๑)	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต�่ากว่า	๑	ล้านบาท

๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐		

๐.๓๑

๔.	งบเงินอุดหนุน
	 ๔.๑	เงินอุดหนุนทั่วไป
									๑)	ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
									๒)	ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

๕๖๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๖๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๕๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

		๑๐๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐

๘๓.๔๐

๕.	งบรำยจ่ำยอื่น
	 ๕.๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

๖๒๖,๘๐๐.๐๐
๖๒๖,๘๐๐.๐๐	

๐.๐๙

ยอดรวม 		๖๗๒,๐๔๙,๔๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

แผนภูมิภาพที่	๑		 แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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	 ผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ณ	วนัที	่๓๐	กนัยายน	๒๕๕๘	เป็นจ�านวนเงนิ	๖๖๕,๖๙๔,๑๒๕.๒๙	
บาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๙.๐๔	วงเงนิกันไว้เบกิเหลือ่มปีกรณีมีหน้ีผูกพัน	 เป็นจ�านวนเงิน	 	๒,๕๙๙,๓๐๑.๙๐	บาท	คดิเป็น 
ร้อยละ	๐.๓๙	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	จ�านวนเงิน	๓,๒๐๐,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๔๘	คงเหลือ
งบประมาณ	เป็นเงินทั้งสิ้น	๖๒๑,๐๗๒.๘๑	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๙	

ตารางที่	๒	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบปกติ

ประเภทรายจ่าย วงเงินงบประมาณ
กันไว้เบิกเหลื่อมปี

กรณีมีหนี้
ผูกพัน

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน

เบิกจ่าย คงเหลือ

๑.	งบบุคลำกร ๖๗,๒๐๑,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๗,๒๐๑,๔๖๔.๒๗ ๓๕.๗๓

๑.๑	เงินเดือนและค่าจ้างประจ�า** ๕๔,๕๗๕,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๕,๑๑๘,๒๕๙.๗๒ 	(๕๔๒,๗๕๙.๗๒)

๑.	๒	ค่าตอบแทนพนกังานราชการ ๑๒,๖๒๖,๐๐๐.๐๐	 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒,๐๘๓,๒๐๔.๕๕ ๕๔๒,๗๙๕.๔๕

๒.	งบด�ำเนินงำน ๔๑,๖๕๘,๒๐๐.๐๐	 ๒,๕๙๙,๓๐๑.๙๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๘๙๒,๖๔๘.๐๒ ๔๖๖,๒๕๐.๐๘

๒.๑	ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ ๓๕,๑๗๗,๗๐๐.๐๐ 		๒,๕๙๙,๓๐๑.๙๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๕๖๗,๑๘๖.๕๗ ๓๑๑,๒๑๑.๕๓

๒.๒	ค่าสาธารณูปโภค ๖,๔๘๐,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖,๓๒๕,๔๖๑.๔๕ ๑๕๕,๐๓๘.๕๕

๓.	งบลงทุน ๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๓๖,๙๕๐.๐๐ ๗๑,๐๕๐.๐๐

๓.๑	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๓๖,๙๕๐.๐๐ ๗๑,๐๕๐.๐๐

๑)	ค่าครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ท่ีมีราคา
ต่อหน่วยต�่ากว่า	๑	ล้านบาท

๒,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๐๓๖,๙๕๐.๐๐ ๗๑,๐๕๐.๐๐

๔.	งบเงินอุดหนุน ๕๖๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๖๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๔.๑	เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๖๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๖๐,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๑)	ค่าใช้จ่ายเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิ
งานของมูลนิธิโครงการหลวง

๔๕๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๕๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๒)	ค่าใช้จ่ายเพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิ
งานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

๑๐๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๕.	งบรำยจ่ำยอื่น 			๖๒๖,๘๐๐.๐๐		 ๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 			๔๓,๐๖๓.๐๐	 ๘๓,๗๓๗.๐๐

๕.๑	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
				ราชการต่างประเทศชั่วคราว

				๖๒๖,๘๐๐.๐๐
 

๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๐๖๓.๐๐
 

๘๓,๗๓๗.๐๐

ยอดรวม ๖๗๒,๑๑๔,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๙๙,๓๐๑.๙๐
๐.๓๙	%

๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๐.๔๘	%

๖๖๕,๖๙๔,๑๒๕.๒๙
๙๙.๐๔%

๖๒๑,๐๗๒.๘๑
๐.๐๙%

หมายเหตุ
**	กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลาง		รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	
				จ�านวน		๖๕,๑๐๐		บาท	ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง	ที่	กค	๐๔๒๐.๓/๔๑๔๙๐	ลงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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แผนภูมิภาพที่ ๒   แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบปกติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

		เบิกจ่าย					 		เงินกันไม่มีหนี้						 	เงินกันมีหนี้					 	คงเหลือ

๖๖๕.๖๙๔๑	
(๙๙.๐๔%)

๒.๕๙๙๓	
(๐.๓๙%)

๓.๒๐๐๐	
(๐.๔๘%)

๐.๖๒๑๑	
(๐.๐๙%)

แผนภูมิภาพที่ ๓  แสดงการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายเงิน  -  งบปกติ 
     ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					 	เงินกันไม่มีหนี้					 	เงินกันมีหนี้					 	เบิกจ่าย					 	คงเหลือ

งบบุคลากร	 งบด�าเนินงาน งบลงทุน	 งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

๖๐๐.๐๐		

๕๐๐.๐๐		

๔๐๐.๐๐		

๓๐๐.๐๐		

๒๐๐.๐๐		

๑๐๐.๐๐		

๐.๐๐
๐.๖
๒๖
๘๐๖๗

.๒๐
๑๕
๐

๐ ๐

๖๗
.๒๐
๑๔
๖

๐.๐
๐๐
๐๔ ๔๑

.๖๕
๘๒
๐

๒.๕
๙๙
๓๐

๒.๗
๐ ๓๕

.๘๙
๒๖
๕

๐.๔
๖๖
๒๕

๒.๑
๐๘
๐ ๐ ๒.๐

๓๖
๙๕

๐.๐
๗๑
๐๕

๕๖
๐.๕
๒

๐ ๐

๕๖
๐.๕
๒

๐ ๐ ๐.๕
๐
๐.๐
๔๓
๐๖

๐.๐
๘๓
๗๔

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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งบกลาง	
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 
ได้รบัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ  จ�านวน  ๘ โครงการ เป็นเงนิ ๒03,๕๘9,447.00 บาท  แยกตามโครงการ ดงันี้

ตารางที่ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑.	โครงกำรกิจกรรมบริหำรส�ำนักงำน	กปร.	ประจ�ำปีงบประมำณ	๒๕๕๘	(งวดที่	๑)
	 ๑.๑	งบด�าเนินงาน
		 ๑.๒	งบลงทุน
	 ๑.๓	งบรายจ่ายอื่น

		๓๑,๒๐๒,๕๘๐.๐๐
๒๘,๓๔๓,๒๒๖.๐๐
๒,๒๕๔,๖๔๙.๐๐

๖๐๔,๗๐๕.๐๐

๒.	 โครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้เพือ่บรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ชมุชนตำมแนวพระรำชด�ำร	ิประจ�ำปี	
พ.ศ.	๒๕๕๘		(มูลนิธิอุทกพัฒน์)

	 ๒.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐

๓.	 โครงกำรปรับปรุงพระต�ำหนักดอยตุงและอำคำรประกอบในพื้นที่โครงกำรพัฒนำดอยตุง		
(พื้นที่ทรงงำน)	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	อ.แม่ฟ้ำหลวง	จ.เชียงรำย	(ระยะที่	๒)

 ๓.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๒๔,๔๑๘,๙๖๒.๐๐

๑๒๔,๔๑๘,๙๖๒.๐๐	

๔.	 โครงกำรกิจกรรมบริหำรงำนส�ำนักงำน	 กปร.	 ประจ�ำปีงบประมำณ	๒๕๕๘	 (งวดที่	 ๒)																						
(งำนประเมินผลโครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ)	

	 ๔.๑	งบรายจ่ายอื่น

		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
 

๕.	 โครงกำรกิจกรรมบริหำรงำนส�ำนักงำน	 กปร.	 ประจ�ำปีงบประมำณ	๒๕๕๘	 (งวดที่	 ๓) 
(โครงกำรเข้ำร่วมสมัมนำหญ้ำแฝกนำนำชำต	ิครัง้ที	่๖	ณ	ประเทศเวยีดนำม	และกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ)

	 ๕.๑	งบด�าเนินงาน
	 ๕.๒	งบรายจ่ายอื่น

๑๐,๐๕๐,๔๐๗.๐๐

๓,๐๔๖,๒๙๔.๐๐
๗,๐๐๔,๑๑๓.๐๐	

๖.	 โครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพื้นที่โครงกำร
พัฒนำดอยตุง	 	 (พื้นท่ีทรงงำน)	 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 อ.แม่ฟ้ำหลวง	 จ.เชียงรำย	
ประจ�ำปี	๒๕๕๘	(โครงกำรปลูกและศึกษำพันธุ์หญ้ำแฝกฯ)	

	 ๖.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป

๓,๑๖๓,๔๐๐.๐๐

๓,๑๖๓,๔๐๐.๐๐

๗.	โครงกำรส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่งอนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ต.แม่งอน				
อ.ฝำง	จ.เชียงใหม่	(กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่งอนฯ)

	 ๗.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป

๑,๒๖๘,๙๘๐.๐๐

๑,๒๖๘,๙๘๐.๐๐	

๘.	โครงกำรอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร	อ.ชะอ�ำ	จ.เพชรบุรี
	 ๘.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป

๑๕,๔๙๕,๑๑๘.๐๐
๑๕,๔๙๕,๑๑๘.๐๐

ยอดรวม 		๒๐๓,๕๘๙,๔๔๗.๐๐

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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	 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 งบกลาง	 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	 ณ	 วนัท่ี	 ๓๐	กนัยายน	๒๕๕๘	จ�านวน	๑๘๗,๖๖๕,๗๕๓.๓๒.๐๐	บาท	คดิเป็นร้อยละ	๙๒.๑๗๔	 
เงนิกนัไว้เบกิเหลือ่มปีกรณีมีหนี้ผูกพัน	 จ�านวน	๘,๗๙๕,๖๖๒.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๔.๓๒๐	 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	 จ�านวน	 ๗,๑๓๓,๘๐๐.๐๐	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๓.๕๐๔	 คงเหลืองบประมาณ	 เป็นเงินทั้งสิ้น	
๔,๒๓๑.๖๘	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๒

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง

รายการ
งบประมาณ					
ที่ได้รับจัดสรร

กันไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณี		
	มีหนี้ผูกพัน

	กันไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณี			
ไม่มีหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย คงเหลือ

๑.	โครงกำรกิจกรรมบรหิำรส�ำนกังำน 
กปร.	ประจ�ำปีงบประมำณ	๒๕๕๘	
(งวดท่ี	๑)

๓๑,๒๐๒,๕๘๐.๐๐ ๔,๖๘๔,๗๒๒.๐๐ ๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๕๓,๙๓๖.๓๒ ๓,๙๒๑.๖๘

			๑.๑	งบด�าเนินงาน ๒๘,๓๔๓,๒๒๖.๐๐ ๔,๖๘๔,๗๒๒.๐๐ ๖,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๑๙๔,๕๘๓.๖๐ ๓,๙๒๐.๔๐

			๑.๒	งบลงทุน ๒,๒๕๔,๖๔๙.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒,๒๕๔,๖๔๗.๘๒ ๑.๑๘

			๑.๓	งบรายจ่ายอื่น ๖๐๔,๗๐๕.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐๔,๗๐๔.๙๐ ๐.๑๐

๒.	โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำเพื่อ
บรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ชมุชน
ตำมแนวพระรำชด�ำริ	 ประจ�ำปี	
พ.ศ.	๒๕๕๘		(มูลนิธิอุทกพัฒน์)

๑๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

			๒.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๓.	โครงกำรปรับปรุงพระต�ำหนัก 
ดอยตงุและอำคำรประกอบในพ้ืนท่ี
โครงกำรพัฒนำดอยตุง	 (พ้ืนที ่
ทรงงำน)	อันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิ
อ.แม่ฟ้ำหลวง	จ.เชียงรำย	 (ระยะ
ที	่๒)

๑๒๔,๔๑๘,๙๖๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒๔,๔๑๘,๙๖๒.๐๐ ๐.๐๐

			๓.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๒๔,๔๑๘,๙๖๒.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๒๔,๔๑๘,๙๖๒.๐๐ ๐.๐๐

๔.	โครงกำรกิจกรรมบริหำรงำน
ส�ำนกังำน	กปร.	ประจ�ำปี	งบประมำณ	
๒๕๕๘	 (งวดที่	๒)	 (งำนประเมิน
ผลโครงกำรพัฒนำและรณรงค์
กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริ)	

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

			๔.๑	งบรายจ่ายอื่น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๕.	โครงกำรกิจกรรมบริหำรงำน
ส� ำ นั ก ง ำ น 	 กป ร . 	 ป ร ะ จ� ำ
ปีงบประมำณ	 ๒๕๕๘	 (งวดท่ี	
๓)	 (โครงกำรเข้ำร ่วมสัมมนำ	
หญ้ำแฝกนำนำชำติ	 ครั้งที่	 ๖	 
ณ	 ประ เทศเวี ยดนำม	 และ 
กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์	โครงกำร 
อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร)ิ

๑๐,๐๕๐,๔๐๗.๐๐ ๒,๗๑๐,๙๔๐.๐๐ ๖๗๓,๘๐๐.๐๐ ๖,๖๖๕,๓๕๗.๐๐ ๓๑๐.๐๐

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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รายการ
งบประมาณ					
ที่ได้รับจัดสรร

กันไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณี		
	มีหนี้ผูกพัน

	กันไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณี			
ไม่มีหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย คงเหลือ

	 ๕.๑	งบด�าเนินงาน ๓,๐๔๖,๒๙๔.๐๐ ๒,๗๑๐,๙๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๓๕,๐๔๔.๐๐ ๓๑๐.๐๐

	 ๕.๒	งบรายจ่ายอื่น ๗,๐๐๔,๑๑๓.๐๐ ๐.๐๐ ๖๗๓,๘๐๐.๐๐ ๖,๓๓๐,๓๑๓.๐๐ ๐.๐๐

๖.	โครงกำรพัฒนำและรณรงค  ์
กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำก
พระรำชด�ำริในพื้นท่ีโครงกำร
พัฒนำดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงำน)	
อันเนื่ องมำจำกพระรำชด�ำริ	 
อ.แม่ฟ้ำหลวง	จ.เชยีงรำย	ประจ�ำ
ปี	 ๒๕๕๘	 (โครงกำรปลูกและ
ศึกษำพันธุ์หญ้ำแฝกฯ)

๓,๑๖๓,๔๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๑๖๓,๔๐๐ ๐.๐๐

	 ๖.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๑๖๓,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๑๖๓,๔๐๐.๐๐ ๐.๐๐

๗.	โครงกำรส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี่
ในพื้นที่ ลุ ่มน�้ำแม่งอนอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ	 ต.แม่งอน	
อ.ฝำง	จ.เชยีงใหม่	(กลุม่เกษตรกร
ผูป้ลกูสตรอว์เบอร์รีใ่นพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้
แม่งอนฯ)

๑,๒๖๘,๙๘๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๒๖๘,๙๘๐.๐๐ ๐.๐๐

	 ๗.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป ๑,๒๖๘,๙๘๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑,๒๖๘,๙๘๐.๐๐ ๐.๐๐

๘.	โครงกำรอุทยำนสิ่ งแวดล ้อม
นำนำชำติ สิ ริ น ธ ร 	 อ .ชะอ� ำ	
จ.เพชรบุรี

๑๕,๔๙๕,๑๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๔๙๕,๑๑๘.๐๐ ๐.๐๐

	 ๘.๑	งบเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕,๔๙๕,๑๑๘.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๕,๔๙๕,๑๑๘.๐๐ ๐.๐๐

ยอดรวม ๒๐๓,๕๘๙,๔๔๗.๐๐ ๘,๗๙๕,๖๖๒.๐๐ ๗,๑๓๓,๘๐๐.๐๐ ๑๘๗,๖๕๕,๗๕๓.๓๒ ๔,๒๓๑.๖๘

๔.๓๒% ๓.๕๐๔% ๙๒.๑๗๔% ๐.๐๐๒%

แผนภูมิภาพที่	๔   แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๗.๑๓๓๘๐	
(๓.๕๐๔%)

๘.๗๙๕๖๖	
(๔.๓๒๐%)

๐.๐๐๔๒๓	
(๐.๐๐๒%)

๑๘๗.๖๕๕๗๕	
(๙๒.๑๗๔%)

		เงินกันมีหนี้		
		เงินกันไม่มีหนี้		
		เบิกจ่าย		
		คงเหลือ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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๕.๐๐๐๐

๔.๕๐๐๐

๔.๐๐๐๐	

๓.๕๐๐๐

๓.๐๐๐๐	

๒.๕๐๐๐

๒.๐๐๐๐

๑.๕๐๐๐	

๑.๐๐๐๐	

๐.๕๐๐๐

๐.๐๐๐๐
ประสิทธิผล		 คุณภาพ		 ประสิทธิภาพ		 พัฒนา

 

	ภาพรวม

	๒๕๕๖
	๒๕๕๗
	๒๕๕๘

	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					 	เงินกันไม่มีหนี้				

 	เงินกันมีหนี้				 	เบิกจ่าย		 	คงเหลือ

ล้านบาท	

๒๕๐.๐๐		

๒๐๐.๐๐		

๑๕๐.๐๐		

๑๐๐.๐๐		

๕๐.๐๐		

๐.๐๐

๒๐๓
.๕๘๙

๔๕

๘.๗๙
๕๖๖

๗.๑๓
๓๘๐

๑๘๗
.๖๕๕

๗๕

๐.๐
๐๔๒

๓

ผลการด�าเนินงาน
ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ

ส�านักงาน	กปร.	ประจ�าปี	๒๕๕๘
	 การปฏิบัติงานของส�านักงาน	 กปร.	 ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน	 กปร.	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	
ประกอบด้วย	๒	มิติ	๔	ด้าน	ได้แก่	มิติภายนอกด้านประสิทธิผล	มิติภายนอกด้านคุณภาพ	มิติภายในด้านประสิทธิภาพ	
และมิติภายในด้านพัฒนาองค์การ	ซึ่งผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ในภาพรวมได้คะแนน	๔.๓๗๙๑	เมื่อ 
เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานระหว่างปี	๒๕๕๖	-	๒๕๕๘	รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่	๑

แผนภูมิที่	๑ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ส�านักงาน กปร.
                   ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 - ๒๕๕๘

หมายเหตุ	:	มิติด้านคุณภาพปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๕๘	ส�านักงาน	กปร.	ได้รับการยกเว้นไม่มีตัวชี้วัดด้านนี้
องค์การ

แผนภมูภิาพท่ี	๕ แสดงการเปรียบเทยีบวงเงนิทีไ่ด้รบัและผลการใช้จ่ายเงนิ งบกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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มิติภายนอก

ตัวชี้วัด
ปี	๒๕๕๖ ปี	๒๕๕๗ ปี	๒๕๕๘

เกณฑ์คะแนน
ระดับ	๕

ผลการ 
ด�าเนินงาน

เกณฑ์คะแนน
ระดับ	๕

ผลการ 
ด�าเนินงาน

เกณฑ์คะแนน
ระดับ	๕

ผลการ 
ด�าเนินงาน

ด้านประสิทธิผล

๑. ร้อยละของผลการด�าเนินการเป็นไปตามแผนเฉพาะ
โครงการท่ีได้รับการอนุมัติโดย	 กปร.	 หรือประธาน	
กปร.	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ	
๑๐๐

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ	
๙๙.๐๘

ร้อยละ
๑๐๐

ร้อยละ	
๙๗.๖๕

๒. ระดับความส�าเร็จของประชาชนที่ได้รับประโยชน์
และความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ

ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕ - -

๓. ร้อยละของผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ส�าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
งบประมาณจาก	กปร.	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๗

- - ร้อยละ
๙๐

ร้อยละ
๙๕.๕๕

ร้อยละ
๙๕

ร้อยละ
๘๕.๖๗

๔. จ�านวนศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงทีไ่ด้รบัการจดัตัง้
เพื่อการขยายผลแนวพระราชด�าริในปีงบประมาณ	
๒๕๕๗

- - ๑๒	ศูนย์ ๒๒	ศูนย์ - -

๕. ร้อยละของผลลัพธ์การด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นไปตามวัตถปุระสงค์ส�าหรบัศนูย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้งก่อนปีงบประมาณ	
๒๕๕๗

- - ร้อยละ	
๙๐

ร้อยละ	
๙๓.๔๔

- -

๖. ระดับความส�าเร็จของการขยายผลแนวพระราชด�าริ
ในกลุ่มเยาวชน

- - ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕

๗. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริที่น�าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

- - ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕

๘. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐	ด้านการเกษตรและ
ชนบท

- - - - ระดับ	๕ ขอยกเว้น

ด้านคุณภาพ

๙. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้รับการยกเว้น

๑๐. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย ได้รับการยกเว้น

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

ตัวชี้วัด
ปี	๒๕๕๖ ปี	๒๕๕๗ ปี	๒๕๕๘

เกณฑ์คะแนน
ระดับ	๕

ผลการ 
ด�าเนินงาน

เกณฑ์คะแนน
ระดับ	๕

ผลการ 
ด�าเนินงาน

เกณฑ์คะแนน
ระดับ	๕

ผลการ 
ด�าเนินงาน

ด้านประสิทธิผล

๑๑. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน - - - - ร้อยละ
๘๗

ร้อยละ	
๙๖.๖๓

๑๒. ร ้อยละการเบิกจ ่ายเงินงบประมาณรายจ ่าย 
ภาพรวม

ร้อยละ
๙๖

ร้อยละ
๙๘.๕๗

ร้อยละ
๙๕

ร้อยละ	
๙๙.๐๘

ร้อยละ
๙๖

ร้อยละ	
๙๙.๐๔

๑๓. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕

๑๔. ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาประสทิธภิาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

ระดับ	๕ ระดับ	
๔.๙๓๙๔

ระดับ	๕ ระดับ	๔.๗ ระดับ	๕ ระดับ	๕

ด้านพัฒนาองค์การ

๑๕. ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงานลักษณะ
ส�าคัญขององค์การ

- - ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕ ระดับ	๕

๑๖. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาองค์การ ระดับ	๕ ระดับ	๔.๕ ระดับ	๕ ระดับ	๓ ระดับ	๕ ระดับ	๕

๑๗. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน
ของหน่วยงาน

- - ร้อยละ	
๘๕.๐๐

ร้อยละ	
๙๖.๔๕

ร้อยละ	
๑๐๐

ร้อยละ	
๑๐๐

๑๘. ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ	๕ ระดับ	๔ ร้อยละ	
๙๐

ร้อยละ
๗๕.๗๐

- -

๑๙. ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

- - ร้อยละ	๕ ร้อยละ	๕ - -

ค่าคะแนนรวมทั้ง	๒	มิติ	(๔	ด้าน) ๔.๘๔๘๒ ๔.๘๓๙๒ ๔.๓๗๙๑

หมายเหตุ	:		 -				ค่าคะแนนปี	๒๕๕๘	เป็นผลการประเมินตนเองเบื้องต้น

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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การด�าเนินการตามนโยบายก�ากับองค์การที่ด ี
ประจ�าปี ๒๕๕๘
	 ส�านักงาน	กปร.	ได้จัดโครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามนโยบายก�ากับ
องค์การที่ดี	 โดยโครงการชุมชนสืบสานพระราชด�ารินี้เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สาม	มีกระบวนการศึกษาดูงาน
เรยีนรูจ้ากพืน้ทีจ่รงิภายในศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชนบางรกัน้อย	ศนูย์ไม้ดอก-ไม้ประดบัซอยช้าง	ต�าบลบางรกัน้อย	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ส�านกังาน	กปร.	ก�าหนดจดัโครงการชมุชนสบืสานพระราชด�าร	ิระหว่างวนัที	่๑๐	–	๑๑	
มีนาคม	๒๕๕๘	 ได้น�าราษฎรใน	 ๘	 ชุมชนบริเวณใกล้เคียงส�านักงาน	 กปร.	 ได้แก่	 ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์	 ซึ่ง
เป็นชุมชนที่ส�านักงาน	กปร.	ตั้งอยู่	ชุมชนวัดดาวดึงษาราม	ชุมชนศรีอุลัย	ชุมชนคลองเจ้าครุฑ	ชุมชนสะพานไม้	ชุมชน
วัดคฤหบดี	ชุมชนบ้านปูน	และชุมชนโค้งถ่าน	ร่วมเดินทางไปศึกษาเรียนรู้แนวทางการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	และการสร้างอาชีพเสริมนอกพื้นที่	จ�านวน	๑๐๙	คน	ร่วมศึกษาเรียนรู้แนวทางการด�าเนินชีวิตตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง	โดยการรบัฟังประวติัความเป็นมาของศนูย์ไม้ดอก-ไม้ประดับซอยช้าง	การด�าเนนิวถิี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมที่จะน�าพาประชาชนเรียนรู้มี	๒	เรื่องหลักๆ	ประกอบด้วย

	 ประการแรก	เป็นการเรียนรู้แนวทางการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปราชญ์ชาวบ้าน
ที่เป็นผู้น�าชุมชนบางรักน้อย	ชื่อคุณสมชาย	และคุณสุรรณา	แก้วประดิษฐ์	 (พี่ตี๋และพี่ณา)	ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหาร
ศูนย์ไม้ดอก-ไม้ประดับซอยช้าง	ต�าบลบางรักน้อย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	

	 ประการที่สอง	เป็นการเรียนรู้อาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเอง	และคนในชุมชน	โดยมี	๒	หลักสูตรที่จัด	
คือ	๑)	 เทคนิคการเพาะและขยายพันธุ์มอสส์และเฟิร์นอย่างมืออาชีพ	วิทยากรโดย	คุณยุทธพงศ์	 โยธามาศ	ซึ่งเป็นผู้รู้
และคิดค้นพันธุ์มอสส์และเฟิร์นใหม่ๆ	ที่หายากและมีราคาสูง	และหลักสูตรที่	๒)	เทคนิคการเพาะปลูกและขยายพันธุ์ไม้
ไทยหายาก	วิทยากรโดย	คุณสมชาย	และคุณสุวรรณา	แก้วประดิษฐ์	ซึ่งเป็นผู้น�าและเป็นปราชญ์ชาวบ้าน	เป็นผู้อนุรักษ์ 
พันธุ์ไม้ไทยหายาก	เป็นผู้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สะสมของโบราณ	และศูนย์รวมพันธุ์ไม้ไทยหายาก	ชื่อ	“บ้านผุสชาวลัย”

	 ผลการจัดโครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ชุมชนสนใจร่วมท�ากิจกรรม	 ซักถาม	
บันทึกความรู้	 และลงมือปฏิบัติ	 และผลการประเมินวัดความพึงพอใจของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับ	 พึงพอใจมาก 
ถึงมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐		

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต
	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 ส�านักงาน	 กปร.	 ท�าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติ	และส่งเสรมิคุม้ครองจริยธรรม	โดยมหีน้าทีใ่นการส่งเสริมธรรมาภบิาลการสร้างความโปร่งใส	 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ	การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม	รวมทั้งการจัดการเรื่องร้องเรียน	

 การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม 

	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ด�าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า	 ส�านักงาน	 กปร.	 ชุดใหม่แทนชุดเดิม 
ทีห่มดวาระ	โดย	คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	(ก.พ.)	ได้มปีระกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	เร่ือง	ต้ังคณะกรรมการ
จรยิธรรมประจ�า	ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	ประกาศ	ณ	วนัที่	
๗	สิงหาคม	๒๕๕๘	โดยมี	นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	เป็นประธาน	
	 ในการส่งเสริมจริยธรรมได้จัดท�าโครงการกิจกรรมจัดการความรู้แนวพระราชด�าริและกิจกรรมอบรมความรู้ 
ด้านจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของส�านักงาน	 กปร.	 ในวันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๕๘	 โดยเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับ 
แนวพระราชด�าร	ิโดยการรบัชมวดีทัีศน์การบรรยาย	เรือ่ง	“พระมหากรณุาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ”	
โดยท่านผูห้ญงิจรงุจติต์	ทขีะระ	รองราชเลขานกุารในพระองค์สมเด็จพระบรมราชนินีาถ	ในโครงการเยาวชนจิตอาสาเพือ่
เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	 และมีการบรรยายความรู้ด้านวินัยและประโยชน์ทับซ้อน	มีผู้ที่เข้าร่วมเป็นข้าราชการและ 
เจ้าหน้าทีใ่หม่ของส�านกังาน	กปร.	จ�านวน	๘	คน	ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส�านกังาน	กปร.	อกีจ�านวนหนึง่	ผูท้ีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและได้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎและระเบียบต่างๆ	

การด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต
	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ระยะ	 ๓	 ปี	 
(พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐)	 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะที่	 ๒	 
(พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐)	และได้จัดส่งให้	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	เพื่อน�าไปบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ		
	 ในด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ตามค�าสั่ง	 คสช.	 ที่	 ๖๙/๒๕๕๗	 นั้น	 
ได้รายงานข้อมลู	ในเร่ืองการกล่าวหา/ร้องเรยีนเรือ่งเจ้าหน้าทีท่จุรติและประพฤตมิิชอบ	เรือ่งทีอ่ยูร่ะหว่างการกล่าวโทษ/
ร้องทกุข์ต่อพนกังานสอบสวน	และรายงานการจัดซ้ือ	จัดจ้าง	ตามแบบฟอร์ม	ป.ป.ท.	ทีก่�าหนด	ให้ทางส�านกังาน	ป.ป.ท.	
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ส�านกังาน	กปร.	ไม่มเีรือ่งการกล่าวหา	ร้องเรยีน	เกีย่วกบัเจ้าหน้าทีท่จุรติและประพฤติ
มิชอบ

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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	 	 วันที่	 ๖	 มีนาคม	๒๕๕๘	มี
ขา้ราชการ	เจ้าหนา้ที	่ของ	ส�านักงาน	
กปร.	 จ�านวน	 ๖๔	 คน	 จัดกิจกรรม
โครงการให้ความรู้	 ปลุกจิตส�านึกใน
การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต	 ภายใต้โครงการ	 “ข้าราชการ
ไทยไร้ทุจริต”	 ของส�านักงาน	 กปร.	
เป็นการให้ความรูเ้ก่ียวกบัการต่อต้าน
การทุจริตและกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับ
การเฝ้าระวังและการป้องกันปราบ
ปรามการทุจริตในหน่วยงาน 

	 ทางด้านการสร้างเครือข่ายเพือ่ต่อต้านการทจุรติได้จดักจิกรรมเวทเีสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารประเมนิคณุธรรม
และความโปร่งใส	ของส�านักงาน	กปร.	(Integrity	&	Transparency	Assessment	:	ITA)	ในวันศุกร์ที่	๑๙	มิถุนายน	
๒๕๕๘	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของส่วนราชการ	 โดยมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
ผู้ปฏิบัติงานจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของส่วนราชการต่างๆ	รวม	๘	หน่วยงาน	และเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	
กปร.	ที่รับผิดชอบการประเมิน	ITA	เข้าร่วมเรียนรู้การด�าเนินการและประสบการณ์ในการประเมิน	ITA	ของหน่วยงาน	
อืน่ๆ	ผลจากการเสวนาท�าให้เกดิการบรณูาการความร่วมมอืระหว่างภาคเีครอืข่ายต่อต้านการทจุรติของส�านกังาน	กปร.	
กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ	สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของส�านักงาน	กปร.	และท�าให้ส�านักงาน	
กปร.	ได้ด�าเนินการตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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ผลการด�าเนินงาน
ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ประจ�าปี	๒๕๕๘



การตามเสด็จและพระราชด�าริ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
	 	 ในรอบปี	๒๕๕๘	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้พระราชทานพระราชด�าริเพื่อพัฒนา
ช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคต่างๆ	ซึ่งส�านักงาน	กปร.	ได้รับสนองพระราชด�าริ	สรุปได้ดังนี้

พื้นที่ภาคกลาง
วันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๕๗	

เขื่อนขุนด่านปราการชล	ต�าบลหินตั้ง	อ�าเภอเมืองนครนายก	จังหวัดนครนายก

	 	 ในการนี	้ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิสรปุความว่า	
	 	 ๑.	 “...กำรด�ำเนินกำรของกำรเตรียมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำโครงกำรห้วยโสมง	 น้ัน	 ขอให้จัดท�ำกิจกรรม	 
แผนงำน	โครงกำรพัฒนำอำชีพหรือรำยได้	ให้คู่ขนำนไปกับงำนกำรพัฒนำระบบน�้ำชลประทำน	เพื่อที่เมื่อโครงกำร
ห้วยโสมงเสร็จ	งำนด้ำนกำรพัฒนำส่งเสริมอบรมอำชีพจะได้สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงสอดรับต่อเนื่อง...”

	 	 ๒.	 “...ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดหำหลักสูตร	 “กำรชลประทำนเบื้องต้น”	 ตำมพระรำชด�ำริของ 
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ซึง่โดยหลกักำรแล้วสำมำรถเชือ่มโยงได้กบัโครงกำรอำหำรกลำงวนั	 และสอนให้เยำวชน	 เดก็	
นักเรียน	 ได้เรียนรู้หลักกำรใช้น�้ำด้ำนกำรเกษตรเบื้องต้น	 เนื่องจำกปัจจุบันเด็กเยำวชนมักจะไม่ทรำบหลักกำรของ
กำรจดัหำแหล่งน�ำ้	ระบบชลประทำนเพือ่กำรเกษตร	กำรจดัหำหลกัสตูรกำรชลประทำนเบือ้งต้น	จะสำมำรถใช้เป็น
สื่อกำรเรียนกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี	 ทั้งนี้น่ำจะรวมทั้ง	 กิจกรรม	 เช่น	 กำรชลประทำน	 ระบบชลประทำนต่ำงๆ	 น�้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภค	น�้ำ	เครื่องกรองน�้ำ	ตลอดจนกำรดูแลรักษำด้วย	กำรจัดกำรหลักสูตรอำจเชื่อมโยง	เรื่องหำโรงสี 
ขนำดเล็ก	สหกรณ์ชุมชน	เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	ได้เรียนรู้อีกด้วย”

วันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๗

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์	ต�าบลศาลาล�าดวน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ�ารุง	๑	อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว

ที่ท�าการกองทุนกลุ่มไหมอีรี่	ต�าบลแซร์ออ	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว

อ่างเก็บน�้าพระปรง	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๗

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลเขาหินซ้อน	 อ�าเภอ
พนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา
	 โดยมีนายอนุกูล	ตังคณานุกูลชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 
นายอภชิาต	จงสกุล	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	นางสาวกฤษณา	ทิวาตรี	รองผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิและข้าราชการ	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็	ในกำรนี	้ได้มพีระรำชกระแสกับเลขำธกิำร	กปร.	ถงึหนงัสอื
กำรประกวดเกษตรกรต้นแบบหมู่บ้ำนรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	 ของส�ำนักงำน	 กปร.	
ฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ	

วันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย	ต�าบลห้วยสัตว์ใหญ่	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก	 ต�าบลป่าเด็ง	 อ�าเภอแก่งกระจาน	 
จังหวัดเพชรบุรี
	 โดยมี	 นายชูชาติ	 ฉุยกลม	 ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	 ส�านักราชเลขาธิการ	 นายปวัตร์	 นวะมะรัตน	 
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	 ๑	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร	ิ(ส�านกังาน	กปร.)	นายอกุฤษฏ์	ถาวรไกรกลุ	ผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน	ส�านกัชลประทาน
ที่	๑๔	กรมชลประทาน	และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 นำยชูชำติ	ฉุยกลม	ที่ปรึกษำโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด�ำริ	ส�ำนักรำชเลขำธิกำร	กรำบบังคมทูลรำยงำน
ว่ำ	โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนนเรศวรบ้ำนห้วยโสก	ประสบปัญหำขำดแคลนน�ำ้ส�ำหรบักำรอปุโภคบรโิภคและ
ท�ำกำรเกษตร	โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้ง ในกำรนี้	ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ		ให้กรมชลประทำน	และส�ำนักงำน	
กปร.	 พิจำรณำก่อสร้ำงฝำยทดน�้ำขนำดเล็กในแม่น�้ำปรำณบุรี	 เพื่อเก็บน�้ำให้โรงสูบน�้ำที่มีอยู่สูบน�้ำไปใช้ประโยชน	์
ตลอดจนปรับปรุงระบบสูบน�้ำของโรงเรียน	 ให้สำมำรถส่งน�้ำให้กับโรงเรียนและรำษฎรได้เพียงพอตลอดปี	 และให้
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนนเรศวรบ้ำนห้วยโสกพิจำรณำน�ำไม้ผล	 เช่น	 ทุเรียน	 มำปลูกในบริเวณพื้นที่ว่ำง
ภำยในโรงเรียน	 รวมถึงพิจำรณำแนวทำงกำรแปรรูปปลำที่เหลือจำกกำรประกอบเลี้ยงอำหำรกลำงวัน	 โดยเฉพำะ
ช่วงปิดเทอม
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โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลกึ	ต�าบลห้วยแม่เพรยีง	อ�าเภอแก่งกระจาน	จงัหวดัเพชรบรุี

วันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ	ต�าบลหาดขาม	อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 โดยม	ีนายวรีะ	ศรวีฒันตระกลู	ผูว่้าราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	กปร.	 
พลต�ารวจโท	อรรถชัย	 เกิดมงคล	ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	นายชูชาติ	 ฉุยกลม	ที่ปรึกษาโครงการตาม 
พระราชด�าริ	ส�านักราชเลขาธิการ	นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา	กรมชลประทาน	
นายอกุฤษฏ์	ถาวรไกรกุล	ผู ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน	ส�านักชลประทานที่	๑๔	กรมชลประทาน	และ
คณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ได้พระราชทานพระราชด�าริ	 ให้กรมชลประทาน	 และส�านักงาน	 กปร.	พิจำรณำก่อสร้ำงบ่อพักน�้ำภำยใน
โรงเรียน	 โดยรับน�้ำจำกอ่ำงเก็บน�้ำบ้ำนย่ำนซื่อ	 และจัดท�ำระบบท่อส่งน�้ำเพื่อกระจำยน�้ำจำกบ่อพักน�้ำมำสู่
แปลงเกษตรของโรงเรียน	เป็นกำรบรรเทำปัญหำขำดแคลนน�ำ้ในช่วงฤดูแล้ง	รวมทัง้ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ	ให้
ควำมช่วยเหลือโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์	๔๗	ต�ำบลสำมพระยำ	อ�ำเภอชะอ�ำ	จังหวัดเพชรบุรี	เนื่องจำกประสบ
ปัญหำขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว	ต�าบลเขาจ้าว	อ�าเภอปราณบุร	ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวงัหิน	ต�าบลเขาจ้าว	อ�าเภอปราณบรุ	ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

	 โดยมี	นายวีระ	ศรีวัฒนตระกูล	ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	
นายชูชาติ	 ฉุยกลม	 ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	 ส�านักราชเลขาธิการ	 นายทวี	 เต็มญารศิลป์	 ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมชลประทาน	กรมชลประทาน	และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 นำยชชูำต	ิฉยุกลม	ทีป่รกึษำโครงกำรพัฒนำตำมพระรำชด�ำร	ิส�ำนกัรำชเลขำธกิำร	กรำบบงัคมทลูรำยงำนว่ำ	
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนท่ำวงัหนิ	ประสบปัญหำขำดแคลนน�ำ้ส�ำหรับใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ	ของโรงเรียน	
เนื่องจำกเครื่องสูบน�้ำเดิมที่ใช้สูบน�้ำจำกแม่น�้ำปรำณบุรีช�ำรุดเสียหำยไม่สำมำรถใช้กำรได้		ในการนี้	ได้พระราชทาน
พระราชด�าริ	 ให้กรมชลประทาน	และส�านักงาน	กปร.	พิจำรณำจัดหำน�้ำช่วยเหลือโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนท่ำวังหิน	โดยกำรปรับปรุงระบบสูบน�้ำพร้อมระบบส่งน�้ำ	และก่อสร้ำงถังเก็บน�้ำเพิ่มเติม

วันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่	 หมู่ท่ี	 ๕	ต�าบลปิล๊อกคี่	 อ�าเภอทองผาภูมิ	 จังหวัด
กาญจนบุรี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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	 โดยมี	พลต�ารวจโท	อรรถชยั	เกดิมงคล	ผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	นายวนัชยั	โอสคุนธ์ทพิย์	ผูว่้าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	วิศวกรใหญ่ฯ	ด้านวางแผน
และโครงการ	กรมชลประทาน	นายชชูาต	ิฉยุกลม	ทีป่รึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	ส�านกัราชเลขาธิการ	พลต�ารวจตรี	
ดร	ปิ่นเฉลียว	รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	พลต�ารวจตรี	เทพ	อมรโสภิต			รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน	ข้าราชการ	ผู้น�าท้องถิ่น	และประชาชน	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี	้ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิสรปุความว่า	ให้กรมชลประทำนด�ำเนนิกำรปรบัปรงุระบบท่อส่งน�ำ้พร้อม
ก่อสร้ำงถังพักน�้ำเพิ่มเติม	อย่ำงประหยัด

ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง	หมู่ที่	๔	ต�าบลชะแล	อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัด
กาญจนบุรี
	 โดยมี	พลต�ารวจโท	อรรถชยั	เกดิมงคล	ผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	นายวนัชยั	โอสคุนธ์ทพิย์	ผูว่้าราชการ
จงัหวัดกาญจนบุร	ีหม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายดนชุา	สนิธวานนท์	รองเลขาธกิาร	กปร.	นายบุญสนอง 
สุชาติพงศ์	 วิศวกรใหญ่ฯ	 ด้านวางแผนและโครงการ	 กรมชลประทาน	 นายชูชาติ	 ฉุยกลม	 ที่ปรึกษาโครงการตาม 
พระราชด�าริ	ส�านกัราชเลขาธกิาร	พลต�ารวจตร	ีดร	ป่ินเฉลยีว	รองผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	พลต�ารวจตร	ีเทพ	
อมรโสภิต	รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	ข้าราชการ	ผู้น�าท้องถิ่น	และประชาชน	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 ในการนี	้ได้พระราชทานพระราชด�าริ	สรปุความว่า	ให้กรมชลประทำน	ก่อสร้ำงถงัพกัน�ำ้เพิม่เตมิ	เพือ่ให้สำมำรถ
เก็บน�้ำส�ำรองไว้ใช้ในกำรอุปโภค	บริโภคเพิ่มมำกขึ้น	และลดปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำในช่วงฤดูแล้ง

วันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง	อ�าเภอแก่งหางแมว	จังหวัดจันทบุรี
	 โดยมนีายสามารถ	ลอยฟ้า	ผูว่้าราชการจงัหวดัจนัทบรุ	ีหม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธกิาร	กปร.และข้าราชการ	
เฝ้ารอรับเสดจ็ฯ	จำกนัน้เสดจ็ไปยงัแท่น	ทรงกดปุม่ไฟฟ้ำ	เปิดแพรคลมุป้ำน	“อำคำรเฉลมิพระเกยีรต”ิ	พระรำชทำน
สิ่งของแก่ครูใหญ่	ตชด.	ผู้แทนนักเรียน	ชำย-หญิง	พระรำชทำนพันธุ์ไม้ผล	และเมล็ดพันธุ์ผัก	แก่ผู้แทนชำวบ้ำน	 
ได้เสด็จพระรำชด�ำเนินทอดพระเนตรโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน	
	 จากนั้น	 มีผู้ทูลเกล้าฯ	 ถวายรายงานว่า	 มีช้างป่ามากินผลผลิตบริเวณโรงเรียน	 ในการนี้	สมเด็จพระเทพรัตน 
รำชสุดำ	ฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	ได้มีพระรำชด�ำริ	สรุปควำมว่ำ	“...ให้ปลูกไผ่	อ้อย	หญ้ำ	ในพื้นที่ป่ำเพื่อเป็นอำหำร
ช้ำง”	และพระรำชด�ำริเพิ่มเติมอีกว่ำ	“..ท�ำให้ป่ำรอยต่อ	๕	จังหวัด	อุดมสมบูรณ์	ช้ำงน่ำจะอยู่ได้...”

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์	อ�าเภอสอยดาว	จังหวัดจันทบุรี

วันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย	 ต�าบลทุ่งมหาเจริญ	 อ�าเภอวังน�้าเย็น	 
จังหวัดสระแก้ว
	 โดยมีนายภัครธรณ์	 เทียนไชย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 
นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษา	กรมชลประทาน	และข้าราชการ	เฝ้ารอรับเสด็จฯ	
	 ในกำรนี้	ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ	สรุปควำมว่ำ	
	 ๑.	โครงกำรดอยด�ำขอให้หำพันธุ์ปลำจำกจีน
	 ๒.	 ควรปลูกพืชอำหำรช้ำงในพื้นที่เขตป่ำรอยต่อ	 ๕	 จังหวัดเพื่อป้องกันช้ำงป่ำเข้ำมำท�ำควำมเสียหำยแก่
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน	และหมู่บ้ำนรอบพื้นที่ป่ำรอยต่อ
	 ๓.	ให้องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลคลองตะเคยีนชัย	เข้ำมำช่วยเหลอื	พฒันำกำรศกึษำในโรงเรียนฯ	และพฒันำ
พื้นที่หมู่บ้ำนใกล้เคียง

วันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๘

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	จังหวัดปทุมธานี
	 สมเดจ็พระเทพรัตนรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี เสดจ็พระรำชด�ำเนนิ	ไปทรงเปิดงำนสัมมนำและนทิรรศกำร	
“๖๐	พรรษำ	 รตันรำชสุดำวทิยำปริทรรศน์”	 และทรงเปิดนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	
สยำมบรมรำชกุมำรี	ณ	บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร	อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย	กับ	ทรงเปิดกำรประชุมวิชำกำร
ประจ�ำปี	๒๕๕๘	ในหัวข้อ	“วิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	สู่ปวงไทย	ด้วยน�้ำพระทัยองค์สิรินธร”	
	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี	 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี	 ๑๑	 
ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด	 ปทุมธานีและผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 เฝ้าฯ	 
รบัเสดจ็	ในกำรนี	้ทรงมพีระปฏิสนัถำรกบัเลขำธกิำร	กปร.	เก่ียวกับกำรให้หน่วยงำนรำชกำรเข้ำไปด�ำเนินกำรก่อสร้ำง
ถนนสำยบ้ำนจะตี-ผำจี	อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	จังหวัดเชียงรำย 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๕๘

แปลงสาธิตการเกษตร	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	จังหวัดนครนายก
	 โดยม	ีดร.สเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	กรรมการและเลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา	พลโท	ชาญชยั	ยศสนุทร	ผูบ้ญัชาการโรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ดร.ทวี	นริสศิริกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	
และนายดนชุา	สนิธวานนท์	รองเลขาธกิาร	กปร.	พร้อมทัง้หวัหน้าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	นกัเรยีนนายร้อย	และเกษตรกร
ในจังหวัดนครนายก	ร่วมรับเสด็จฯ
	 ในการนี	้พระราชทานพระราชด�าร	ิสรปุความว่า	ขอให้พิจำรณำแนวทำงกำรผนัน�ำ้จำกเขือ่นขุนด่ำนปรำกำรชล
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริไปยังอ่ำงเก็บน�้ำทรำยทอง	 อ่ำงเก็บน�้ำคลองโบด	 และอ่ำงเก็บน�้ำห้วยปรือในลักษณะ 
อ่ำงพวง

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
วันที่		๒๗	ตุลาคม	๒๕๕๗

บ้านจารย์	ต�าบลบ้านจารย์	อ�าเภอสังขะ	จังหวัดสุรินทร์
	 	 นายสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 	 นายชูชาติ	 
ฉุยกลม	ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	ส�านักราชเลขาธิการ	นายนิรันดร์	กัลยาณมิตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	
นายบญุสนอง	สชุาตพิงศ์	วศิวกรใหญ่ฯ	กรมชลประทาน	นายดนุชา	สนิธวานนท์	รกัษาราชการรองเลขาธกิาร	กปร.	และ
คณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ		
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริแก่มูลนิธิชัยพัฒนา	กรมชลประทาน	และส�านักงาน	กปร.	ดังนี้
	 ๑.	ให้พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ	๑๐๕	พระรำชทำน	บ้ำนจำรย์	ต�ำบล
บ้ำนจำรย์	 อ�ำเภอสังขะ	 จังหวัดสุรินทร์	 เนื่องจำกประสบปัญหำน�้ำท่วม	 โดยกำรก่อสร้ำงอำคำรระบำยน�้ำเพิ่มเติม
พร้อมขุดลอกล�ำห้วยสิงห์	
	 ๒.	 ให้พิจำรณำแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำของกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ	 ๑๐๕	พระรำชทำน	
บ้ำนโคกไทรงำม	ต�ำบลบ้ำนจำรย์	อ�ำเภอสังขะ	จังหวัดสุรินทร์
	 ๓.	ให้พิจำรณำช่วยเหลือรำษฎรในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่ใจ	อ�ำเภอฝำง	จังหวัดเชียงใหม่	บริเวณฝำยแห่งที่	๖	–	๘	
ที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	และ	พ.ศ.	๒๕๕๗
	 ๔.	นำยเทอดศักดิ์		บุณยขจร	ผู้เชี่ยวชำญด้ำนแหล่งน�้ำมูลนิธิชัยพัฒนำ	ได้กรำบบังคมทูลผลส�ำเร็จของกำร
ด�ำเนนิงำนโครงกำรระบบกกัเกบ็น�ำ้ในถ�ำ้ตำมพระรำชด�ำริ	ถ�ำ้ห้วยลึก	ต�ำบลปิงโค้ง	อ�ำเภอเชียงดำว	จงัหวดัเชยีงใหม่	
ในกำรนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้พิจำรณำขยำยผลกำร
ด�ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวตำมควำมเหมำะสมต่อไป
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ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ	อ�าเภอส�าโรงทาบ	จังหวัดสุรินทร์
	 โดยมี	 นายสุเมธ	 	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 นายชูชาติ	 	 ฉุยกลม	 ท่ีปรึกษาโครงการตาม 
พระราชด�าริ	ส�านักราชเลขาธิการ	หม่อมหลวงจิรพันธุ์		ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายบุญสนอง		สุชาติพงศ์	วิศวกรใหญ่ฯ	
กรมชลประทาน	นายดนชุา	สนิธวานนท์	รกัษาราชการรองเลขาธกิาร	กปร.	นายชดิชนก		สมประเสรฐิ	ผูอ้�านวยการส�านกั
ชลประทานที่	๘	และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริให้กรมชลประทาน	ส�านักงาน	กปร.	และมูลนิธิชัยพัฒนา	ร่วมกันด�าเนินการ	
ดังนี้
	 ให้พจิำรณำจดัหำน�ำ้ช่วยเหลือกลุม่เกษตรกรผลติพนัธ์ุข้ำวหอมมะล	ิ๑๐๕	พระรำชทำน	ในพืน้ทีโ่ครงกำรสถำนี
สบูน�ำ้ด้วยไฟฟ้ำเหนอือ่ำงเก็บน�ำ้ล�ำพอก	ต�ำบลระแงง	อ�ำเภอศขีรภมู	ิจงัหวัดสรุนิทร์	ซึง่ประสบปัญหำขำดแคลนน�ำ้	
โดยกำรก่อสร้ำงระบบท่อส่งน�้ำเพิ่มเติมจำกสถำนีสูบน�้ำด้วยไฟฟ้ำประมำณ	๑.๔	กิโลเมตร
	 ให้พิจำรณำแก้ไขปัญหำของกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ	๑๐๕	พระรำชทำน	บ้ำนหนองโดน	ต�ำบล
หนองโดน	อ�ำเภอล�ำปลำยมำศ	จังหวดับรีุรมัย์	เนือ่งจำกประสบปัญหำน�ำ้ท่วม	น�ำ้แล้ง	ท�ำให้ผลผลิตข้ำวได้รบัควำม
เสียหำย

วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๗

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา	 เกษมสันต์	หมู่ท่ี	๗	บ้านโพธิ์ทอง	ต�าบล
ตะเคียน	อ�าเภอกาบเชิง	จังหวัดสุรินทร์
บ้านฮ็อง	หมู่ที่	๒	ต�าบลเพี้ยราม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	และศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม
	 โดยม	ีนายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา	นายดนชุา	สินธวานนท์	รักษาราชการแทนรองเลขาธกิาร	
กปร.	นายชูชาติ		ฉุยกลม	ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	ส�านักราชเลขาธิการ	และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
 ได้พระราชทานพระราชด�าริว่า	“โคพนัธุไ์ทยตวัเลก็	โคทำจมิะทีศ่นูย์ศกึษำกำรพฒันำภพูำนฯ	มอบให้เล้ียงเพือ่
กำรปรับปรุงสำยพันธุ์ให้แก่รำษฎร	ไม่ใช่เพื่อกำรค้ำขำย”
	 ณ	ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวิถีอีสาน	อ�าเภอยางตลาด	จังหวัดกาฬสินธุ์	ทรงพระราชทานพระราชด�าริว่า	“ท�ำอย่ำงไร
จะท�ำให้เดก็ทีมี่ควำมต้องกำรพเิศษเรยีนเหมอืนเดก็ปกต	ิควรปรบัปรงุหลกัสตูรของกระทรวงศกึษำธกิำร	ให้เหมำะสม	
เพื่อให้เด็กพิกำรเหล่ำนี้	ประกอบอำชีพได้	ก็จะท�ำให้เขำอยู่ได้”

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

๕๒



วันที่	๕	มกราคม	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์	ต�าบลศรีแก้ว	อ�าเภอเลิงนกทา	จังหวัดยโสธร
	 โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 พลต�ารวจเอก	 อ�านาจ	 อันอาตม์งาม	 ที่ปรึกษา	 (สบ.	 ๑๐)	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 พลต�ารวจโท	 อรรถชัย	 เกิดมงคล	 ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	นายชูชาติ	 ฉุยกรม	 
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	 ส�านักราชเลขาธิการ	 นายบุญสนอง	 สุชาติพงศ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน	 
นายวรกานต์	จฑุานนท์	ผูอ้�านวยการส�านกัประสานงานโครงการพืน้ที	่๒	ส�านกังาน	กปร.	พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน	กปร.	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
 ในการนี้	 ได้พระราชทานพระราชด�าริกับ	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 “…ให้รวบรวมข้อมูล		 
ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงกำรพัฒนำและให้ควำมร่วมมอืทีด่�ำเนนิกำรร่วมกบัประเทศในอำเซยีน	เช่น	โครงกำรทีด่�ำเนนิกำร
ในสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว	ได้แก่	ศนูย์พฒันำและบรกิำรด้ำนกำรเกษตรห้วยซอน-ห้วยซัว้	(หลัก	๒๒)	
และโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ำเด็กก�ำพร้ำ	(หลัก	๖๗)	หรือควำมร่วมมือในด้ำนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับใช้ประกอบ
เป็นข้อมูลในกำรบรรยำย...” 

วันที่	๖	มกราคม	๒๕๕๘

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา	ต�าบลนาโพธ์ิกลาง	อ�าเภอโขงเจยีม	จงัหวดัอบุลราชธานี
	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	พลต�ารวจโท	อรรถชัย	เกิดมงคล	ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวน
ชายแดน	นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน	พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	
เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี	้ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิ“…ให้กรมชลประทำนปรบัปรงุเพิม่ควำมจบุ่อกกัเกบ็น�ำ้ถำวรจำกเดมิ	๗๕	
ลกูบำศก์เมตร	เป็น	๑๐๐	ลกูบำศก์เมตร	จ�ำนวน	๒	แห่ง	ส�ำหรับโรงเรยีนและชมุชน	และหำพนัธุไ์ม้ผล	เช่น	มะม่วงแก้ว	
หรอืไม้ยนืต้นทีม่คีวำมเหมำะสมกบัสภำพพ้ืนทีม่ำปลกูแบบแทรกเข้ำไปในป่ำ	โดยให้มกีำรกักเก็บน�ำ้ท�ำแบบเดยีวกบั
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ...”

โรงเรียนบ้านดงนา	ต�าบลหนามแท่ง	อ�าเภอศรีเมืองใหม่	จังหวัดอุบลราชธานี
	 โดยมี	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายชูชาติ	ฉุยกรม	ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	ส�านัก
ราชเลขาธกิาร	นายทว	ีเตม็ญารศลิป์	ผูช่้วยอธบิดีกรมชลประทาน	นายสว่าง	กองอนิทร์	ผู้อ�านวยการส�านกัสนองโครงการ
พระราชด�าร	ิกรมอุทยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธ์ุพชื	พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน	กปร.	เฝ้าฯ	รับเสดจ็
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	 ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริ	“...ให้กรมชลประทำน	กรมอุทยำนแห่งชำติ	สัตว์ป่ำ	และ	พันธุ์พืช	และ
ส�ำนกังำน	กปร.	พจิำรณำด�ำเนนิกำรปรบัปรงุประปำภเูขำ	ระบบส่งน�ำ้	และสระเกบ็น�ำ้	พร้อมสร้ำงถงัเกบ็น�ำ้ส�ำหรบั
ใช้ในโรงเรียนและหมู่บ้ำน	ตลอดจนซ่อมแซมระบบสูบน�้ำที่มีอยู่ให้ใช้งำนได้…” 

		 	 นอกจากนี้	 ได้พระราชทานพระราชด�าริ	 “...ให้พิจำรณำซ่อมแซมเส้นทำงตรวจกำรณ์พร้อมเช่ือมต่อระบบ
ไฟฟ้ำจำกบ้ำนปำกลำมำยงับ้ำนดงนำ	 ตำมริมแม่น�ำ้โขงเพือ่ใช้ดแูลรกัษำป่ำไม้	 และให้รำษฎรบ้ำนดงนำได้ใช้ร่วมกนั
ในกำรสัญจร	ตลอดจนส่งเสริมรำษฎรให้มีกำรปลูกป่ำสองข้ำงเส้นทำง...”	

วันที่	๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บ�ารงุ		หมู่ที	่๘		บ้านห้วยลาด	ต�าบลนาดี	อ�าเภอด่านซ้าย	
จังหวัดเลย

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้ายตามพระราชด�าริ		อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย
	 โดยม	ีหม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	นายชชูาติ		ฉุยกลม	ทีป่รึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	ส�านกั
ราชเลขาธิการ		นายบุญสนอง		สุชาติพงศ์		วิศวกรใหญ่ฯ			กรมชลประทาน	นายเฉลิมพล	บุญเจือ	ผู้อ�านวยการศูนย์
พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า
	 	 ๑.	 ให้ส�ำนักงำน	 กปร.	 กรมชลประทำน	 พิจำรณำจัดหำแหล่งน�้ำให้กับศูนย์พัฒนำปศุสัตว์ด่ำนซ้ำย 
ตำมพระรำชด�ำริ	ในพื้นที่ดินสำธำรณประโยชน์	ป่ำโคกดงน้อย		๗๐๐	ไร่	อ�ำเภอด่ำนซ้ำย	จังหวัดเลย	
	 	 ๒.	 ให้ด�ำเนินกำรส่งเสริมขยำยพันธุ์ไก่ไข่	 ไปสู่โรงเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนให้สำมำรถขยำยพันธุ ์
ไก่ไข่ได้	
	 	 ๓.	ส่งเสริมกำรเลี้ยงเป็ดไข่	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	เนื่องจำกมีชื่อเสียงในเรื่องของกำรท�ำไข่เค็ม	
	 	 ๔.	ให้มูลนิธิชัยพัฒนำด�ำเนินกำรเพำะและขยำยพันธุ์ไม้ผล	เพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกร
	 	 ๕.	ให้มูลนิธิชัยพัฒนำ	น�ำถั่วเขียวที่ผลิตได้เป็นจ�ำนวนมำก	มอบให้แก่ประเทศพม่ำต่อไป

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว		ต�าบลกกสะท้อน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย

	 โดยมี	นายดนุชา	สินธวานนท์	 	รองเลขาธิการ	กปร.	 	นายชูชาติ	 	ฉุยกลม	ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	
ส�านักราชเลขาธิการ	นายทวี	เต็มญารศิลป์	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	เฝ้าฯ	
รับเสด็จ	
	 ในการนี้	กรมชลประทาน	ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า	เรื่อง	แผนกำรจัดหำแหล่งน�้ำให้กับโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชำยบ้ำนหมันขำว	และรำษฎร	เนื่องจำกเป็นโรงเรียนในเครือข่ำยพระรำชำนุเครำะห์ที่จะด�ำเนินกำร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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จดัตัง้ใหม่	จ�ำนวน	๑๙	โรงเรียน	มคีวำมพร้อมด�ำเนนิกำรในปี	๒๕๕๘	ในลกัษณะระบบประปำภเูขำพร้อมระบบส่งน�ำ้
มำยังโรงเรียนฯ	โดยจะเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำน	กปร.	ต่อไป

วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์	๕๒	อ�าเภอวังสะพุง		จังหวัดเลย
	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.		นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายบุญสนอง		
สุชาติพงศ์	วิศวกรใหญ่ฯ	กรมชลประทาน		พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า	
	 ๑.	กำรเรียนกำรสอนกำรร้อยมำลัยของเด็กนักเรียน	ควรจะหำวัตถุดิบในท้องถิ่นจังหวัดเลย	โดยเฉพำะกำร
ปลูกต้นรัก	
	 ๒.	กำรเล้ียงไหม	ต้องสอนให้เดก็นกัเรยีนได้เรยีนรูถึ้งข้ันตอนของกำรเลีย้งตัวหนอนก่อนจะกลำยมำเป็นดกัแด้	

พื้นที่ภาคเหนือ	
วันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๗

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ	หมู่ที่	๑๐	ต�าบลแม่จัน	อ�าเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก
	 โดยมี	หม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทวีวงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	นายสมชยัฐ์	หทยะตนัย์ต	ิผูว่้าราชการจงัหวดัตาก	พลโท	สาธติ	
พิธรัตน์	แม่ทัพภาคที่	๓	นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	วิศวกรใหญ่ฯ	ด้านวางแผนโครงการ	กรมชลประทาน	นายสมบูรณ์	 
วงศ์กาด	ผูอ้�านวยการ	ส�านกัประสานงานโครงการพ้ืนท่ี	๓	นายสว่าง	กองอนิทร์	ผู้อ�านวยการส�านกัสนองงานพระราชด�าร	ิ
กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในกำรนี้	ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ	สรุปควำมได้	ดังนี้
	 ๑.	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ	ด�ำเนินกำรฟื้นฟูป่ำได้ดีมำก	ควรน�ำไปเป็นตัวอย่ำงในพื้นที่อื่นด้วย
	 ๒.	ให้กรมอทุยำนแห่งชำตฯิ	ด�ำเนนิกำรปรับปรุงเส้นทำงระหว่ำงบ้ำนกุเลอตอถึงบ้ำนแม่จนัทะ	ยำวประมำณ	
๑๐	กิโลเมตร	ซึ่งล�ำบำกมำก	โดยใช้แนวทำงท�ำเส้นทำงที่อ�ำเภออมก๋อยเป็นตัวอย่ำง	ส่วนไฟฟ้ำควรเป็นโซล่ำเซล
และหรือไฟปั่นจำกแหล่งน�้ำตำมที่กรมชลประทำนท�ำไว้แล้ว	
	 ๓.	ที่เลตองคุเดิมมีข้ำวไม่พอบริโภค	ปัจจุบันมีน�้ำแล้วน่ำจะดีขึ้น	เดิมไปปลูกข้ำวฝั่งพม่ำ	เพรำะพื้นที่บ้ำนเรำ
สูงไม่เหมำะสม	ได้แก้ไขปัญหำโดยให้เข้ำมำผลิตในบ้ำนเรำ	โดยใช้ศิษย์เก่ำเป็นแกนน�ำ
	 ๔.	สำรตกค้ำงในร่ำงกำยของนกัเรียน	ทีศ่กึษำพบว่ำน่ำจะมำจำก	จำน	ชำม	จงึให้จดัหำของใหม่ทีไ่ด้มำตรฐำน
มำแทนของเดมิ	และให้เพิม่เรือ่งปลำให้มำกกว่ำปกต	ิโดยส่งเสริมชำวบ้ำนให้เลีย้งปลำด้วย	ส่วนไม้ผลปลกูในไร่ของ
ตนเองได้

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 

๕๕



	 ๕.	เรื่องสัญชำติของนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนในเขตอ�ำเภออุ้มผำง	และรำษฎรที่ไม่มีสัญชำติ
นั้น	 ให้ด�ำเนินกำรเรื่องสัญชำติของนักเรียนก่อน	 เนื่องจำกสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำไปแล้วจะได้กลับมำท�ำงำนหรือ 
รับรำชกำรได้	ส่วนที่ไม่เข้ำเงื่อนไขเนื่องจำกเกิดในพม่ำ	พ่อแม่ไปเช้ำเย็นกลับ	ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำกประสำน
ทำงพม่ำในเรื่องนี้	อยำกให้คนเหล่ำนี้มีสัญชำติ	จะได้ท�ำมำหำกินได้
	 ๖.	กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรหำของป่ำ	๓	ชนิด	ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำด	ประกอบด้วย	บุก	กระวำน	และ
เร่ว	ต้องดูให้ดี	ถ้ำจะขุดจำกป่ำต้องมีหลักเกณฑ์ในกำรขุด	 เลือกพื้นที่ขุดให้เป็นระบบเพรำะอำจจะขุดจนต้นไม้ล้ม	
นอกจำกนี้ยังมีของป่ำอื่นๆ	อีก	เช่น	มะขำมป้อม	ต๋ำว	หญ้ำสำมเหลี่ยม	ก็สร้ำงรำยได้ให้ชำวบ้ำนได้

ศนูย์การเรยีนชมุชนบนพ้ืนท่ีสงูตามพระราชด�าร	ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
(ศูนย์การเรียนรู ้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง)	 บ้านมอตะหล่ัว	 หมู่ท่ี	 ๑๐	 ต�าบลแม่จัน	 อ�าเภออุ ้มผาง	 
จังหวัดตาก
	 โดยมี	นายดนุชา	สินธวานนท์	รักษาการรองเลขาธิการ	กปร.	นายสมชัยฐ์	หทยะตันย์ติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	
พลโท	สาธิต	พิธรัตน์	แม่ทัพภาคที่	๓	นายชูชาติ	ฉุยกลม	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ	ส�านักราชเลขาธิการ	
นายโรจน์วฒัน์	อนิทุง่	ผูอ้�านวยการกองประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	กรมชลประทาน	และเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 	 ในการนี้	ครูประจ�าศูนย์การเรียนบ้านมอตะหลั่วกราบบังคมทูลเรื่องแหล่งน�้า	 ในการอุปโภคบริโภคว่า	สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้พระราชทานงบประมาณให้แก่ราษฎรบ้านมอตะหลั่ว	 เพื่อจัดท�าระบบ
ประปาภูเขาเพื่อให้ราษฎรและศูนย์การเรียนฯ	 มีน�้าใช้ในการอุปโภคบริโภค	 แต่เนื่องจากศูนย์การเรียนฯ	 มีพื้นที่อยู่สูง
กว่าระบบประปาภเูขา	จงึไม่สามารถน�าน�า้ขึน้มาใช้ในกิจกรรมของศูนย์การเรียนฯ	 ได้เต็มประสิทธภิาพ	 ต่อมานายโรจน์วฒัน์	 
อินทุ่ง	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ผู้แทนกรมชลประทาน	 ได้กราบบังคมทูล
แนวทางการให้ความช่วยเหลือศูนย์การเรียนฯ	และราษฎร	ด้วยการจัดท�าในลักษณะระบบประปาภูเขา	และติดตั้งราง
รับน�้าฝนตามอาคารต่างๆ	และถังเก็บน�้าฝน	เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ	ของศูนย์การเรียนฯ

โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้	หมู่ที่	๑	ต�าบลแม่จัน	อ�าเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก
	 โดยมี	 พลโท	 สาธิต	 พิธรัตน์	 แม่ทัพภาคที่	 ๓	 นายชูชาติ	 ฉุยกลม	 ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชด�าริ	 ส�านัก 
ราชเลขาธิการ	นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	วิศวกรใหญ่ฯ	ด้านวางแผนโครงการ	กรมชลประทาน	นายสมบูรณ์	วงศ์กาด 
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๓	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 	 ในการนี้	 ได้พระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า	 ให้พิจำรณำด�ำเนินกำรในหลำยๆ	 เรื่อง	 เช่น	 ถังน�้ำฝน	
และน�ำพลังงำนน�้ำมำใช้ผลิตไฟฟ้ำ	ในส่วนที่รำษฎรไม่ยินยอมให้ท่อน�้ำผ่ำนพื้นที่ก็ต้องไปท�ำควำมเข้ำใจ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส�าเภา	–	ไพวรรณ	วรางกูร	บ้านห้วยระพริ้ง	หมู่ที่	๘	
ต�าบลพะวอ	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก
	 	 โดยมี	นายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธิการมลูนิธชิยัพฒันา	หม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายสมชัยฐ์	
หทยะตันย์ติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	พลโท	สาธิต	พิธรัตน์	แม่ทัพภาคที่	๓	นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	วิศวกรใหญ่ฯ	ด้าน
วางแผนโครงการ	กรมชลประทาน	นายชัยชาญ	สังข์แก้ว	นายดุสิต	ชอบประดิษฐ์	ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานตาก	
นายโรจน์วัฒน์	 อินทร์ทุ่ง	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	
กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 	 ในการนี้	พันต�ารวจเอก	นพคุณ	บ�ารุงพงษ์	ผู้ก�ากับฝ่ายอ�านวยการ	๗	กองบังคับการอ�านวยการกองบัญชาการ
ต�ารวจตระเวนชายแดน	กราบบังคมทูลรายงานการจดัตัง้ศูนย์เรยีนรูโ้รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน	และโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนใหม่	ปีการศึกษา	๒๕๕๗	จ�านวน	๑๘	แห่ง	จาก	๑๙	แห่ง	อีก	๑	แห่งของจังหวัดสงขลาพื้นที่ไม่พร้อมที่
จะด�าเนนิการจดัตัง้	เนือ่งจากอยูใ่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า	ส�าหรบัในปีการศกึษา	๒๕๕๘	ได้ส�ารวจพืน้ทีท่ีจ่ดัต้ังเพิม่เตมิอกี	
จ�านวน	๙	แห่ง	และผูแ้ทนกรมชลประทานได้กราบบงัคมทลูรายงานการใช้ระบบชลประทานแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น�้าในการอุปโภคบริโภค

โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง	หมู่ที่	๓	ต�าบลแม่วะหลวง	อ�าเภอท่าสองยาง	จังหวัดตาก
	 โดยมี	นายดนุชา	สินธวานนท์	รักษาการรองเลขาธิการ	กปร.	นายสมชัยฐ์	หทยะตันย์ติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	
พลโท	สาธิต	พิธรัตน์	แม่ทัพภาคที่	๓	นายทวี	เต็มญารศิลป์	ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	
ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า	ให้กรมชลประทำนและส�ำนักงำน	กปร.	ซ่อมแซมระบบประปำภูเขำ
บ้ำนแม่วะหลวงที่ช�ำรุดเสียหำย	ให้มีควำมมั่นคงแข็งแรงตำมหลักวิศวกรรม	สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
พร้อมทั้งก่อสร้ำงถังเก็บน�้ำเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนบ้ำนแม่วะหลวง

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”	ตามพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	บ้านห้วยพลู	หมู่ที่	๔	ต�าบลแม่ตื่น	อ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก
	 โดยมี	นายสมชัยฐ์	 หทยะตันย์ติ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	พลโท	สาธิต	 	พิธรัตน์	 แม่ทัพภาคที่	 ๓	นายสมบูรณ์	 
วงศ์กาด	ผูอ้�านวยการส�านกัประสานงานโครงการพืน้ที	่๓	นายสว่าง	กองอนิทร์	ผูอ้�านวยการส�านกัสนองงานพระราชด�าร	ิ
กรมอุทยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	นายสณัฐติ	พรีานนท์	ผูอ้�านวยการส่วนกจิกรรมพเิศษ	กองประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	นายยงยส	เนียมทรัพย์	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรม	ส�านักชลประทานที่	๔		และเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
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	 ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า	คนที่ไม่ได้เรียนต่ออยำกจะให้ได้เรียน	กศน.	ในพื้นที่ใกล้ๆ
ชมุชน	ท่ีจดัไว้ไกลเกนิไป	นอกจำกนีเ้จ้ำหน้ำทีศ่นูย์ฯ	ได้กรำบบงัคมทลูถึงปัญหำขำดแคลนน�ำ้	ซึง่นำยชูชำติ	ฉุยกลม	
และนำยยงยส	เนียมทรัพย์	ได้กรำบบังคมทูลแนวทำงแก้ไขปัญหำ	โดยจะก่อสร้ำงระบบประปำภูเขำและถังเก็บน�้ำ
แทนระบบประปำภูเขำเดมิทีช่ำวบ้ำนท�ำเอง	ซึง่น�ำ้ไม่เพยีงพอต่อกำรอปุโภคบรโิภคในหน้ำแล้งของชุมชนและศนูย์ฯ	
ซึ่งทรงเห็นชอบและมีพระราชทานพระราชด�าริ สรุปความว่า	ให้น�ำน�้ำไปใช้สร้ำงควำมชุ่มชื้นให้ป่ำและให้สัตว์ป่ำไว้
บริโภค	 โดยให้กรมชลประทำนด�ำเนินกำรประสำนกรมอุทยำนฯ	 ในเร่ืองแนวทำงด�ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบประปำ
ภูเขำในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ด้วย

วันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๕๗

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก	หมู่ที่	๒	ต�าบลป่ามะม่วง	อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก
	 โดยมี	นายสมชัยฐ์	หทยะตันย์ติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	นายดนุชา	สินธวานนท์	รักษาการรองเลขาธิการ	กปร.	
พลโท	สาธิต	พิธรัตน์	แม่ทัพภาคที่	๓	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี	้ทรงมพีระราชด�าร	ิสรปุความว่า	อยำกให้คนต้องกำรจ้ำงคนพกิำรทำงกำรได้ยนิให้มงีำนท�ำมำกข้ึน	คน
เหล่ำนีไ้ม่ได้มปัีญหำพกิำรอะไรซ�ำ้ซ้อน	ท�ำอย่ำงไรจะให้มตีลำดแรงงำนรองรับได้มำกข้ึน	มหีลำยทีห่ลำยลักษณะงำน
ก็ท�ำได้ไม่มีปัญหำ	เช่น	งำนกำรครัวงำนสวนผัก	เพำะเห็ด	จัดสวนจัดต้นไม้ดอกไม้ก็น่ำจะดี	ให้ขอหนังสือนิตยสำร	
เช่น	บ้ำนและสวน	มำให้นักเรียนหูหนวกได้ศึกษำได้ดู	จะได้มีควำมคิดท�ำงำนจัดสวนเป็นอำชีพ	และหนังสือต�ำรำ
กำรท�ำขนมถุง	เช่น	ขนมขี้หนู	
 และทรงมีพระราชด�าริเพิ่มเติม	 สรุปความว่า	 เรำต้องจัดกำรเรียนกำรสอนขั้นตอนส�ำหรับคนหูหนวกให้ดีกว่ำ
ขั้นตอนของคนหูดี	เพรำะเขำจะเสียเปรียบกว่ำคนหูดี	ต้องสอนให้ดีกว่ำ	ขอให้ช่วยกันพยำยำมจัดหำต�ำแหน่งงำน
รองรับส�ำหรับคนหูหนวกให้ได้ท�ำงำน	มีงำนท�ำ

โรงเรียนผดุงปัญญา	ต�าบลไม้งาม	อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๕๕	จังหวัดตาก	อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก
	 โดยมี	นายธีระภัทร	ประยูรสิทธิ์	อธิบดีกรมป่าไม้	นายสมชัยฐ์	หทยะตันย์ติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	พลโท	สาธิต	
พิธรัตน์	แม่ทัพภาคที่	๓	นายสมบูรณ์	วงศ์กาด	ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๓	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	
กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 	 ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความได้	ดังนี้
	 	 ๑.	ไก่ไข่ของมูลนิธิชัยพัฒนำน่ำจะน�ำมำให้ที่นี่เลี้ยงด้วย
	 	 ๒.	ผลิตภณัฑ์เครือ่งเงนิให้หำรปูแบบทีห่ลำกหลำยเวลำไปเยอืนต่ำงประเทศจะได้มำซือ้ของนักเรียนไปเป็น

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

๕๘



ของขวัญ	ส�ำหรับสร้อยเงิน	ทีใ่ส่กนั	ถ้ำนกัเรียนได้ฝึกท�ำหลำยๆ	ลำย	ต่อไปจะช�ำนำญ	และเป็นช่ำงทองต่อไปได้	และ
ให้น�ำนักเรียนไปดูตัวอย่ำงที่จังหวัดน่ำน	มีลำยโบรำณแปลกๆ	เขำไม่หวงวิชำ
	 	 ๓.	กำรวำดภำพทำงพฤกษศำสตร์ต่ำงจำกกำรวำดภำพแบบศิลปะ	อำจำรย์ต้องแนะน�ำให้วำดลักษณะทำง
พฤกษศำสตร์ให้ชัด	เช่น	กิ่ง	ใบ	ขอบใบ	เส้นใบ	กำรเรียงตัวของใบ	ที่ใช้สังเกตในกำรศึกษำ	ต้องแม่นตรงนั้น	และ
ทรงมีพระราชด�าริเพิ่มเติมกับอธิบดีกรมป่าไม้	 	สรุปความว่า	ควรส่งภำพวำดทำงพฤกษศำสตร์มำเป็นตัวอย่ำงให้กับ
นักเรียนที่นี่

วันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๘

โรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกูุล	เฉลมิพระเกียรติ	๖๐	พรรษา	ต�าบลช่างเคิง่	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวดั	
เชียงใหม่	
	 โดยมี	 นายรัชตะ	 รัชตะนาวิน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 นายสุริยะ	 ประสาทบัณฑิตย์	 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่	 นางมิ่งขวัญ	 วิชยารังสฤษฏ์	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	
ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายนิพนธ์	โชติบาล	อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	นายสมบูรณ์	วงค์กาด 
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพ้ืนที่	 ๓	 ส�านักงาน	 กปร.	 นายสว่าง	 กองอินทร์	 ผู้อ�านวยการส�านักสนอง 
พระราชด�าริ	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และเจ้าหน้าที่	ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริ	ดังนี้
	 	 ๑.	ขอให้กรมป่ำไม้น�ำพืชสมุนไพรมำปลูกเสริมในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงพยำบำล
	 	 ๒.	ขอให้มคีวำมระมดัระวงัอนัตรำยท่ีจะเกิดจำกควำมคมและสนมิของเครือ่งออกก�ำลงักำยและเครือ่งเดก็เล่น
ที่ตั้งไว้กลำงแจ้ง
	 	 ๓.	กำรด�ำเนนิกำร	Green	Hospital	ทีโ่รงพยำบำลแห่งน้ีมคีวำมสวยงำมมำก	และให้ปรับปรุงภมูทิศัน์ของ
โรงพยำบำลในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จให้สมบูรณ์	เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้กับโรงพยำบำลอื่นๆ	ต่อไป
	 	 ๔.	ขอให้ช่วยกนัดแูลบรเิวณบ้ำนพกัของญำตผิูป่้วย	และควรให้ผูเ้ชีย่วชำญมำดใูนเรือ่งสิง่แวดล้อมในระยะ
ยำว	และขอให้จัดหำต้นไม้ที่สำมำรถทนร่มเงำได้มำปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วย	
	 	 ๕.	กองทนุแก้มลงิซึง่มเีงนิอยูม่ำกพอสมควรสำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ในโครงกำรแก้มลิงและโครงกำรอืน่ๆ	
ได้ต่อไป	

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย	ต�าบลอมก๋อม	อ�าเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	
	 โดยมี	พลเอก	ดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นางมิ่งขวัญ	
วิชยารังสฤษฏ์	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 นายแพทย์ณรงค์	 สหเมธาพัฒน์	 ปลัดกระทรวง
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สาธารณสุข	 นายกฤษฎา	 บุญราช	 อธิบดีกรมการปกครอง	 นายการุณ	 สกุลประดิษฐ์	 เลขาธิการส�านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	
กปร.	ตลอดจนข้าราชการ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี	้ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิสรปุความได้ว่า	ขอให้ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำ
ตำมอัธยำศัย	(ส�ำนักงำน	กศน.)	ให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษกับเยำวชนของชนเผ่ำมลำบรี	ในพื้นที่โครงกำรศูนย์ภูฟ้ำ
พัฒนำ	จังหวัดน่ำน	ให้ได้รับควำมรู้อย่ำงทั่วถึง

วันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๘

อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ	 เฉลิมพระเกียรติ	๗	 รอบ	พระชนมพรรษา	ต�าบล 
ช้างเผือก	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	
	 โดยมี	พลเรือเอก	ณรงค์	พิพัฒนาศัย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ดร.สุทธศรี	วงษ์สมาน	ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ	 นายกมล	 รอดคล้าย	 นายการุณ	 สกุลประดิษฐ์	 เลขาธิการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศยั	หม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายสมบรูณ์	วงค์กาด	ผูอ้�านวยการส�านักประสานงาน
โครงการพื้นที่	๓	ส�านักงาน	กปร.	และเจ้าหน้าที่	ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 ในกำรนี้	ได้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ	สรุปควำมได้	ดังนี้
	 	 ๑.	 เด็กนักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 และชำวไทยภูเขำในพ้ืนที่ห่ำงไกลเป็นโรคพยำธิกันมำก	 
ให้ยำถ่ำยพยำธิเฉพำะกับนักเรียนคงไม่เพียงพอ	จะต้องให้ยำถ่ำยพยำธิผู้ใหญ่ด้วย	พร้อมทั้งส่งเสริมสุขอนำมัย	เช่น	
ให้ใส่รองเท้ำ	และส่งเสริมกำรใช้ส้วม	รวมทั้งกำรสร้ำงสุขศำลำให้ทั่วถึงทุกชุมชน
	 	 ๒.	 ขอให้เร่งรัดแก้ปัญหำเรื่องใบประกอบวิชำชีพของนักเรียนที่จบกำรศึกษำท้ังในระดับมัธยมศึกษำ	และ
ระดับอุดมศึกษำ	เพื่อให้นักเรียนที่จบกำรศึกษำแล้วสำมำรถศึกษำต่อหรือหำงำนท�ำได้อย่ำงต่อเนื่อง
	 	 ๓.	ให้โรงเรยีนสอนวชิำชพีกับเดก็นกัเรยีน	เพือ่จะได้น�ำไปใช้ในชีวติจริง	เช่น	งำนบริกำร	กำรก่อสร้ำง	เป็นต้น	
และต้องสอนเรื่องควำมปลอดภัยด้วย
	 	 ๔.	ขอให้มีควำมระมัดระวังเกี่ยวกับกำรฝังขยะ	ต้องระวังพื้นที่น�้ำผ่ำน	เมื่อน�ำน�้ำไปรถพืชผักท�ำให้ผลผลิต
เกษตรปนเปื้อนสำรพิษ
	 	 ๕.	ขอให้มกีำรจดักำรประชมุระดมควำมคดิเหน็ระหว่ำงโรงเรยีน	และสถำบนักำรศกึษำทัง้ภำครฐัและเอกชน	
เพื่อท�ำควำมรู้จัก	แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ	และเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกันให้
มำกขึ้น
	 	 ๖.	 ขอให้มีควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในสังกัดส�ำนักงำน	 กศน.	 และ	 ส�ำนักพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ	 (สวทช.)	 ในขอบข่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโลยี
ต่ำงๆ	หรือในกรณีซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรศึกษำ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านน�้าบ่อสะเป่		อ�าเภอปางมะผ้า	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายบุญสนอง	
สุชาติพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิฯ	กรมชลประทาน	นายกตัญญู		ใจชื้น	ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	นายสว่าง	
กองอินทร์	ผู้อ�านวยการส�านักสนองพระราชด�าริ	นายสุรัช	ธนูศิลป์	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริและเจ้าหน้าที่	ตลอดจนข้าราชการเข้าเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในกำรนี้	 พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้กรมชลประทำน	ส�ำนักงำน	 กปร.	 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมกัน
พิจำรณำจัดหำน�้ำสนับสนุนศูนย์กำรเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนน�้ำบ่อสะเป่	 และกลุ่มบ้ำนน�้ำบ่อสะเป	่ 
ซึ่งประสบปัญหำขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค	 และกำรเกษตร	 โดยกำรสูบน�้ำจำกแหล่งน�้ำภำยในหมู่บ้ำน
จ�ำนวน	๒	 แหล่ง	 พร้อมติดตั้งระบบเก็บกักน�้ำฝนให้กับศูนย์กำรเรียนฯ	ด้วย	 นอกจำกนี้พระรำชทำนพระรำชด�ำริ
ให้กรมชลประทำนพิจำรณำแก้ปัญหำตะกอนของโครงกำรเก็บน�้ำในถ�้ำน�้ำฮูรำยทำง	 อ�ำเภอปำงมะผ้ำ	 จังหวัด
แม่ฮ่องสอน	 และบริเวณด้ำนหลังของโรงเรียนสำมำรถปลูกป่ำ	๓	 อย่ำง	 ประโยชน์	 ๔	 อย่ำงได้	 ขอให้ศูนย์ศึกษำ 
กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริด�ำเนินกำรต่อไป

วันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรียนพานวิทยาคม	ต�าบลเมืองพาน	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย
	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายพงษ์ศักดิ์	
วังเสมอ	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	พลโทสาธิต	พิธรัตน์	 แม่ทัพภาคที่	๓	นายสมบูรณ์	 วงศ์กาด	ผู้อ�านวยการส�านัก
ประสานงานโครงการพื้นที่	 ๓	 นายสว่าง	 กองอินทร์	 ผู้อ�านวยการส�านักสนองงานพระราชด�าริ	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 
สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 	 ในการนี้	 พระราชทานพระราชด�าริให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำกลศำสตร์และฟิสิกส์	 และหลังจำก
สร้ำงอำคำรเรียนแล้วเสร็จ	ให้กรมอุทยำนฯ	หำต้นไม้	ซึ่งไม่ต้องใหญ่มำกมำปลูก

วันที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โครงการเล้ียงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล	 ในพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง	 (พื้นท่ีทรงงาน)	อันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย
	 โดยม	ีหม่อมหลวงจริพนัธ์ุ	ทววีงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	หม่อมราชวงศ์ดิศนดัดา	ดิศกลุ	ผูอ้�านวยการส�านกัประสานงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง	(พื้นที่ทรงงาน)	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	นายพงษ์ศักดิ์	วังเสมอ	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	
นายสมบูรณ์	วงศ์กาด	ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๓	และเจ้าหน้าที่	รับเสด็จ

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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	 	 ในการน้ี	 ได้พระราชทานพระราชด�าริสรุปดังนี้	 “ดูแลแปลงหญ้ำและคอกแพะให้สะอำด	 ไม่ให้เป็นแหล่ง 
เพำะพันธุ์พยำธิ”

วันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท	 ๘	หมู่ท่ี	 ๑๐	บ้านจะลอ	ต�าบลแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัด
เชียงราย
โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา	(สงฆ์รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)	วัดป่าซาง	หมู่ที่	๑	ต�าบลเมืองพาน	อ�าเภอพาน	
จังหวัดเชียงราย
บ้านสันทางหลวง	หมู่ที่	๑๒	ต�าบลจันจว้าใต้	อ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย
อาคารบรรจุผักปลอดภัยชุมชน	ต�าบลบ้านด้าย	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ	ต�าบลโป่งงาม	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน�้ามันและพืชน�้ามัน	ต�าบลเวียงพางค�า	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย
	 โดยมี	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 นายพงษ์ศักดิ์	 วังเสมอ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	 
พลโท	สาธติ	พธิรตัน์	แม่ทพัภาคที	่๓	นายบญุสนอง	สชุาตพิงษ์	ผูท้รงคณุวฒุกิรมชลประทาน	นายกติต	ิวจิฝัน	ผูอ้�านวยการ
โครงการชลประทานเชียงราย	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริสรุปความได้ดังนี้
	 ๑.	 ให้กรมชลประทำนและส�ำนักงำน	 กปร.	 ร่วมกันพิจำรณำแก้ไขปัญหำ	ขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรเกษตรของ
โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนสังวำลย์วทิ	และรำษฎรบ้ำนจะลอ	โดยก่อสร้ำงถงัพกัน�ำ้และระบบท่อส่งน�ำ้เพิม่เตมิ
จำกระบบส่งน�้ำของฝำยลูกที่	๙			ของโครงกำรพัฒนำดอยตุง	(พื้นที่ทรงงำน)	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
	 ๒.	ปี	๒๕๕๙	จะเชิญส�ำนักงำน	กปร.	และกรมชลประทำน	มำหำรือในเรื่องเงินกองทุนแก้มลิง	ซึ่งพระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรับสั่งว่ำ	สำมำรถน�ำไปด�ำเนินกำรในเรื่องอื่น	ไม่ใช่เรื่องแก้มลิงก็ได้
	 ๓.	ให้เพิ่มพื้นที่กำรเกษตร	เช่น	กำรปลูกผักไฮโดรโปนิก	เลี้ยงปลำดุก	เลี้ยงไก่	เพื่อให้ผลผลิตเพียงพอต่อกำร
บริโภคของนักเรียน

วันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอปุถมัภ์	(ช่างกลปทุมวนัอนุสรณ์	๔)	หมู่ท่ี	๑	บ้านหินแตก	
ต�าบลแม่สลองใน	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย
	 โดยมี	 นายดนุชา	 สินธวานนท์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	 นายพงษ์ศักด์ิ	 วังเสมอ	 	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	 
พลโท	สาธติ	พธิรตัน์	แม่ทัพภาคท่ี	๓	นายบุญสนอง	สชุาติพงษ์	ผูท้รงคณุวฒุกิรมชลประทาน	นายชชูาติ	ฉุยกลม	ทีป่รกึษา
โครงการพฒันาตามพระราชด�าร	ิ	ส�านกัราชเลขาธกิาร	และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รบัเสดจ็

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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	 ๑.	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงฝำยห้วยตำดพร้อมระบบส่งน�้ำและถังพักน�้ำ	 ขนำด	 ๑๕๐	 ลูกบำศก์เมตร	 จ�ำนวน	 
๓	แห่ง
	 ๒.	ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงฝำยห้วยหกพร้อมระบบส่งน�ำ้และถังพกัน�ำ้	ขนำด	๑๐๐	ลกูบำศก์เมตร	จ�ำนวน	๑	แห่ง

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ�ารุงท่ี	๑๑๒	หมู่ที	่๒๑	บ้านโป่งไฮ	ต�าบลแม่สลองใน	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	
จังหวัดเชียงราย
	 โดยม	ีนายพงษ์ศกัดิ	์วงัเสมอ	ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย	พลโท	สาธติ	พธิรตัน์	แม่ทพัภาคที	่๓	นายสมบรูณ์	วงศ์กาด	
ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นท่ี	 ๓	 นายทวี	 เต็มญารศิลป์	 ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน	 และเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริสรุปความได้ดังนี้
	 ๑.	หัตถกรรมชนเผ่ำที่น�ำมำแสดง	ถ้ำชุมชนมีกำรผลิตอย่ำงสม�่ำเสมอก็ให้ส่งไปจ�ำหน่ำยที่ร้ำนภูฟ้ำ
	 ๒.	ให้เพ่ิมพืน้ทีป่ลูกผกัสวนครวั	บ่อเล้ียงปลำ	และเล้ำไก่	เพือ่ให้มผีลผลิตเพยีงพอทีจ่ะน�ำมำท�ำอำหำรกลำงวัน
ให้นักเรียน

วันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

อาคารยิมเนเซี่ยม	 ศูนย์เรียนรู ้และบริการวิชาการ	 เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ต�าบลผาสิงห์	อ�าเภอเมืองน่าน	จังหวัดน่าน
	 ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการสัมมนา	“รักษ์ป่าน่าน”	ปีที่	๒	โดยมี	นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	ประธานกรรมการธนาคาร
กสิกรไทย	ศ.นพ.ภิรมย์	กมลรัตนกุล	อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	
และนายอุกริช	 พึ่งโสภา	 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	 เฝ้ารับเสด็จฯ	 ในการนี้	 ทรงบรรยายเร่ือง	 “กำรจัดกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติป่ำไม้”

กลุ่มผลิตชาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินเิวศ	ศรนีาป่าน	–	ตาแวน	หมู่ที	่๑	ต�าบลเรอืง	อ�าเภอเมอืงน่าน	
จังหวัดน่าน
	 โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 นายอุกริช	 พึ่งโสภา	 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	พลโท	 สาธิต 
พธิรตัน์	แม่ทพัภาคที	่๓	นายธรีภทัร	ประยรูสทิธ	ิอธบิดีกรมป่าไม้	นายบญุสนอง	สชุาติพงศ์	ผูท้รงคณุวฒุกิรมชลประทาน	
นายทวี	 เต็มญารศิลป์	ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน	นายไชยงค์	จงอาสาชาติ	ผู้อ�านวยการส�านักชลประทานที่	๒	และ
คณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
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	 ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริ	ให้กรมชลประทำนและส�ำนักงำน	กปร.	ร่วมกันพิจำรณำจัดหำแหล่งน�้ำ
สนับสนนุกำรบรโิภค	และกจิกรรมต่ำงๆ	ของกลุม่ชำ	และส่งเสริมกำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์ศรีนำป่ำน	–	ตำแวน	และ
พื้นที่ใกล้เคียง	โดยด�ำเนินกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน�้ำห้วยน�้ำสอดพร้อมระบบส่งน�้ำ	ในบริเวณดังกล่ำว

วันที่	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 นันทจริม	 เขตศึกษาแผนกสามัญศึกษา	 วัดห้วยซ้อ	 ต�าบลหมอเมือง 
อ�าเภอแม่จริม	จังหวัดน่าน
	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	กปร.	นายอุกริช	พึ่งโสภา	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	พลโท	สาธิต	 
พิธรัตน์	แม่ทัพภาคที่	๓	นายสมบูรณ์	วงศ์กาด	ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา	ส�านักงาน	กปร.	นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	ผู้ทรง
คุณวุฒิฯ	 กรมชลประทาน	นายทวี	 เต็มญารศิลป์	 ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน	นายไชยงค์	 จงอาสาชาติ	 ผู้อ�านวยการ 
ส�านักชลประทานที่	๒	และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 	 ในการนี้	พระรำชทำนพระรำชด�ำริให้กรมชลประทำนปรับปรุงฝำยนำคำ	 และฝำยหมอเมืองพร้อมระบบ 
ส่งน�ำ้	และทำงล�ำเลยีงผลผลติเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพกำรส่งน�ำ้ให้แก่พ้ืนทีเ่กษตรกรรม	จ�ำนวน	๕	หมูบ้่ำน	ในพ้ืนทีต่�ำบล
หนองแดง	และต�ำบลหมอเมือง	ตลอดจนวัดห้วยซ้อ	และพื้นที่ใกล้เคียง
	 	 พร้อมกนันี	้ทรงมพีระรำชด�ำรกิบัผู้แทนกรมทรพัยำกรน�ำ้บำดำล	ให้จดัหำระบบเตมิน�ำ้สะอำดให้กบัโรงเรยีน
พระปริยัติธรรม	นันทจริม	 เขตศึกษำ	แผนกสำมัญศึกษำ	วัดห้วยซ้อ	ต�ำบลหมอเมือง	อ�ำเภอแม่จริม	จังหวัดน่ำน	 
ไว้ใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคต่อไป

วันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	และห้องสมุดโรงสีข้าวพระราชทาน	ต�าบลศรีภูมิ	อ�าเภอท่าวังผา	
จังหวัดน่าน
	 โดยม	ีหม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายอกุรชิ	พึง่โสภา	ผูว่้าราชการจงัหวดัน่าน	พลโท	สาธติ	พธิรัตน์	
แม่ทัพภาคที่	๓	นายทวี	เต็มญารศิลป์	ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน	และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 	 ในการนี	้พระรำชทำนพระรำชด�ำรใิห้ประสำนแจ้งมลูนิธชัิยพฒันำ		ให้น�ำไก่ของมลูนิธชัิยพฒันำ	มำส่งเสรมิ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนปง	หมู่ที่	๕	ต�ำบลตำลชุม	อ�ำเภอท่ำวังผำ	จังหวัดน่ำน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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โรงเรียนบ้านสบปืน	หมู่ที่	๒	ต�าบลห้วยโก๋น	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดน่าน
	 โดยมี	นายสมบรูณ์	วงศ์กาด	ทีป่รึกษาด้านการพฒันา	ส�านกังาน	กปร.	นายอกุรชิ	พึง่โสภา	ผูว่้าราชการจังหวดัน่าน	
พลโท	สาธิต	พิธรัตน์	แม่ทัพภาคที่	๓	นายธีรภัทร	ประยูรสิทธิ	อธิบดีกรมป่าไม้	นายบุญสนอง	สุชาติพงศ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรมชลประทาน	นางกุลรัศมิ์	อนันต์พงษ์สุข	รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	 ทรงติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	 ซ่ึงมีพื้นที่ด�าเนินการรวม	 ๑๕๐	 ไร่	 
ซึ่งสรุปความได้ดังต่อไปนี้
	 ๑.	ในแปลงโครงกำรสร้ำงป่ำสร้ำงรำยได้	อำจต้องเพิม่กล้วยเข้ำไปเยอะๆ	เหมอืนครัง้ฟ้ืนฟดูอยตงุใหม่ๆ	ปลกู
กล้วยเต็มไปหมด
	 ๒.	ในส่วนสระน�ำ้ของโรงเรยีนบ้ำนสบปืน	ซึง่เดิมนักเรียนลงไปอำบน�ำ้แล้วคนั	ปัจจบุนัมนี�ำ้แล้วแต่ควรจะหำ
พืชมำเป็นตัวกรองน�้ำก่อนจะไหลลงสระอย่ำงที่ท�ำที่โครงกำรแหลมผักเบี้ย
	 ๓.	ในกำรปลกูต้นรกัในพืน้ทีส่ำธำรณะ	ควรใช้กล้ำรกัทีโ่ตซกัหน่อยประมำณ	๑	–	๑.๕	เมตร	พร้อมใส่ปุย๋หมกั
ปุ๋ยคอกด้วย	จะรอดตำยและโตเร็ว

วันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๘

โครงการอ่างเก็บน�้าแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต�๋าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง
	 โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์	 ทีขะระ	รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 
นายธานินทร์		สุภาแสน	ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	ผู้แทนส�านักพระราชวัง	 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที	่๓๒	ตลอดจนข้าราชการ	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็	ในการนี	้ได้มพีระรำชด�ำรกิบั	ท่ำนผูห้ญงิจรงุจติต์	
ทีขะระ	รองรำชเลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ	 พระบรมรำชินีนำถ	 ให้พิจำรณำจัดหำพ้ืนที่ขุดบ่อ 
แก้มลิงขนำดเลก็ดงักล่ำวเพ่ิมเติม	ขยำยผลต่อไปตำมพืน้ทีต่่ำงๆ	อย่ำงเร่งด่วน	โดยไม่จ�ำเป็นต้องพจิำรณำขอรบักำร
สนับสนุนงบประมำณจำก	ส�ำนักงำน	กปร.	หรือ	มูลนิธิชัยพัฒนำ	อำจให้พิจำรณำใช้งบประมำณจำกแหล่งอื่นด้วย
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พื้นที่ภาคใต้
วันที่	๒๓	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์	หมู่ที่	๑๖	บ้านสระขาว	ต�าบลละแม	อ�าเภอละแม	จังหวัด
ชุมพร
	 โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 นายดนุชา	 สินธวานนท์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	 ผู้บัญชาการ
ต�ารวจตระเวนชายแดน	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ	
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	ความว่า
	 ๑.	ให้กรมชลประทำนและส�ำนกังำน	กปร.	พิจำรณำจดัหำน�ำ้ช่วยเหลอืโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนสริริำษฎร์	
และรำษฎรบริเวณใกล้เคียง	ซึ่งประสบปัญหำขำดแคลนน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค	และกำรเกษตร	
	 ๒.	กำรพจิำรณำจัดหำน�ำ้	ต้องแน่ใจว่ำรำษฎรต้องกำรจรงิๆ	แต่ต้องให้ช่วยกนัจ่ำย	ช่วยกนัดแูลไม่ใช่ให้	กปร.
จ่ำยอย่ำงเดียว	และต้องคุยกับชำวบ้ำน	ต้องให้	อบต.ช่วยกันดูแลด้วย	
	 ๓.	อ�ำเภอปรำงค์กู่	จังหวัดศรีสะเกษ	ยังขุดลอกไม่เสร็จแล้วไม่มีใครท�ำต่อ
	 ๔.	ชำวบ้ำนทีน่รำธวิำสอยำกได้ข้ำวพนัธุซ์บีกัูนตงั	กบัชยันำท	๑	(กข	๒๙	ดดัแปลง)	แต่ชยัพฒันำบอกว่ำไม่ม	ี
ข้ำวพันธุ์พื้นเมืองน่ำจะสนับสนุนให้ชำวบ้ำน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร	หมู่ที่	๑๕	บ้านคลองกลาง	ต�าบลละแม	อ�าเภอละแม	
จังหวัดชุมพร
	 โดยม	ีนายดนชุา	สนิธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	รองผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	พร้อมด้วยข้าราชการ	
เฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	ความว่า	
	 ๑.	ให้เร่งด�ำเนินกำรขุดลอกหน้ำฝำยบ้ำนตรอกล่ำง	ต�ำบลตูม	อ�ำเภอปรำงค์กู่	จังหวัดศรีสะเกษ	
	 ๒.	 นำยดนุชำ	 สินธวำนนท์	 รองเลขำธิกำร	 กปร.	 ได้กรำบบังคมทูลฯว่ำจะใช้งบประมำณจำกเงินกองทุน
พระรำชทำนไปด�ำเนินกำรโดยเร่งด่วนก่อน	แล้วจะน�ำงบประมำณ	กปร.	มำคืน
	 ๓.	โรงเรียนนี้ไม่ค่อยเพำะเห็ดฟำงจำกทะลำยปำล์ม	กำรเพำะเห็ดฟำงจำกทะลำยปำล์ม	ถึงแม้จะให้ผลผลิต
ไม่ดีและยุ่งยำก	แต่ก็เป็นกำรได้เรียนรู้	และรสชำติเห็ดฟำงที่ได้จำกกำรเพำะจำกทะลำยปำล์มนี้	ยังรสชำติดีอีกด้วย

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี	หมู่ที่	๑๓	บ้านควนสามัคคี	ต�าบลครน	อ�าเภอสวี	
จังหวัดชุมพร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน	(ทุ่งไม้ด้วน	๒)	หมูท่ี่	๔	ต�าบลปาดงัเบซาร์	อ�าเภอสะเดา	
จังหวัดสงขลา

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ	หมู่ที่	๖	ต�าบลทุ่งหมอ	อ�าเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	
	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	กปร.	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จในการนี้	พระราชทาน
พระราชด�าริกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า
	 ..ขอให้เพ่ิมเตมิกำรอบรมเรือ่งกำรจัดท�ำฐำนข้อมลูของผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรเกษตรเพ่ืออำหำรกลำงวัน
ให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนในพื้นที่	เพื่อให้มีฐำนข้อมูลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง...

วันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 ห้องประชุม	๒	ต�าบลกะลุวอเหนือ	
อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์		ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายอภิชาต		
จงสกุล	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	นางสาวอุศนีย์		ธูปทอง	ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๔	ส�านักงาน	กปร.	
นางสายหยุด		เพ็ชรสุข	รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า
	 ...ให้พิจำรณำเก็บตัวอย่ำงดินในพื้นที่พรุโต๊ะแดงเพิ่มเติม		เพื่อน�ำตัวอย่ำงดินดังกล่ำว	มำศึกษำและทดลอง
เกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์จำกจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุเพิ่มเติม...

โรงเรียนบ้านท�าเนียบ	หมู่ที่	๖	ต�าบลล�าภู	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส												

สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	พรรษา	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์		ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายอภิชาต		
จงสกุล	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	นางสาวอุศนีย์		ธูปทอง	ผู้อ�านวยการส�านักประสานงานโครงการพื้นที่	๔	ส�านักงาน	กปร.	
นางสายหยุด		เพ็ชรสุข	รักษาการผู้อ�านวยการ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	พร้อมด้วยข้าราชการ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า
	 ...ให้ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำพิกลุทองฯ	ด�ำเนนิกำรทดสอบกำรปลกูข้ำวซบีกูนัตงั	ซึง่เป็น	ข้ำวพืน้เมอืง	ในพืน้ที่
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองฯ	...	

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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วันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์	หมู่ที่	๖	ต�าบลสุคิริน	อ�าเภอสุคิริน	จังหวัดนราธิวาส
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ	หมูท่ี	่๘	ต�าบลแม่หวาด	อ�าเภอธารโต	จงัหวดัยะลา		
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท	๔	หมู่ท่ี	๒	บ้านวังไทร	ต�าบลแม่หวาด	อ�าเภอธารโต	
จังหวัดยะลา

  โดยมี	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 นายณัฐพงศ์	 ศิริชนะ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	 
รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า
	 ๑.	ขอให้จงัหวดันรำธวิำสและกองทพัภำคที	่๔	เข้ำมำช่วยดูแลและร่วมกันบริหำรจดักำรเร่ืองรถรับส่งผลผลิต
ทำงกำรเกษตรของรำษฎรในอ�ำเภอสุคิริน	จังหวัดนรำธิวำส	ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ห่ำงไกล	และประสบปัญหำ
เรื่องควำมไม่สงบในพื้นที่	จึงท�ำให้พ่อค้ำคนกลำงไม่กล้ำเข้ำมำรับซื้อผลผลิตของรำษฎร
	 ๒.	 ขอให้สำธำรณสุขจังหวัด	 เข้ำมำดูแลและให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรพัฒนำผลผลิตของกลุ่มเครื่องแกง
ในพื้นท่ีให้ได้รับมำตรฐำนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 (อย.)	 เพื่อให้ได้คุณภำพท่ีจะสำมำรถน�ำไป
จ�ำหน่ำยในท้องตลำดได้มำกยิ่งขึ้น

วันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์	หมู่ท่ี	 ๔	บ้านล�าปาด	ต�าบลควนกาหลง	
จังหวัดสตูล	

	 โดยม	ีหม่อมหลวงจริพนัธุ	์	ทววีงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	นางสาวอศุนย์ี		ธปูทอง	ผู้อ�านวยการส�านกัประสานงานโครงการ
พ้ืนท่ี	๔	ส�านกังาน	กปร.	ผูก้�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที	่๔๓	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า
	 ๑.	ให้พจิำรณำจดัหำแหล่งน�ำ้เพือ่สนบัสนนุโรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนยูงทองรฐัประชำสรรค์	และชุมชน
โดยรอบ	
	 ๒.	 น�้ำที่ได้จำกโครงกำรฯ	 ต้องน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่ำงประหยัดด้วย	ซึ่งกรมชลประทำน
ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ	มีแผนกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้ำร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอยู่แล้ว
		 ๓.	ไข่ไก่ที่ผลิตภำยในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน	ควรผลิตให้ได้จ�ำนวนเท่ำกับนักเรียนภำยในโรงเรียน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๒๑	กันยายน	๒๕๕๘

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	๖	รอบพระชนมพรรษา	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส
บ้านนายสุรัตร	ธรรมขันทา	 เลขที่	๕๖/๔	บ้านเขาตันหยง	หมู่ที่	๔	ต�าบลกะลุวอเหนือ	อ�าเภอเมือง
นราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส		
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 (ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ	ต�าบลกะลุวอเหนือ	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	
 
	 โดยมีนายอ�าพล	 เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 นายณัฐพงศ์	 ศิริชนะ	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	 นายอภิชาต	 จงสกุล	 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	 นางสาวอุศนีย์	 ธูปทอง	 ผู้อ�านวยการส�านัก
ประสานงาน	 โครงการพื้นท่ี	 ๔	 ส�านักงาน	 กปร.	 นางสายหยุด	 	 เพ็ชรสุข	 ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	พร้อมด้วยข้าราชการ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ทั้งนี้	ณ	บริเวณซุ้มนิทรรศการของกรมชลประทาน	 ได้พระราชทานพระราชด�าริแก่หน่วยงาน	ที่เกี่ยวข้อง	 สรุป
ความว่า	
	 ๑.	 ขอให้ส�ำนักรำชเลขำธิกำร	 ส�ำนักงำน	 กปร.	 และกรมชลประทำน	 ร่วมกันจัดท�ำฐำนข้อมูลโครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริบนระบบสำรสนเทศแบบบูรณำกำร	เพื่อให้เกิดฐำนข้อมูลที่เชื่อมกันระหว่ำงหน่วยงำน
และมีข้อมูลที่ครอบคลุมและครบถ้วน
	 ๒.	โครงกำรฯ	ที่ส�ำนักงำน	กปร.	ให้กำรสนับสนุนก็มีจ�ำนวนมำก	แต่ทั้งนี้	ขอให้ร่วมกันท�ำงำนทั้งในส่วนของ
ส�ำนักงำน	กปร.	และมูลนิธิชัยพัฒนำในกำรจัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ	ตำมที่ได้พระรำชทำนเงินให้ไว้ส�ำหรับกำรด�ำเนิน
โครงกำรฯ	ดังกล่ำวต่อไป	
	 ๓.	 ขอให้ส�ำนักงำน	 กปร.	 และกรมชลประทำนร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรเพิ่มปริมำณน�้ำต้นทุนให้กับ
โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำคลองโบด	จังหวัดนครนำยก

วันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๕๘

เรือนรับรองพิกุลทอง	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	

	 โดยม	ีนายอภชิาต	จงสกลุ	อธบิดกีรมพฒันาทีด่นิ	นางสายหยดุ	เพช็รสขุ	ผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
	 ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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	 ...	อยำกรู้ว่ำ	จุลินทรีย์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรเกษตรใดๆ	บ้ำง	เพรำะว่ำไม้ใหญ่ๆ	ในพื้นที่สำมำรถขึ้นได้	
ก็น่ำจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยกำรเจริญเติบโตในพื้นที่ได้	ให้มีกำรศึกษำด้ำนกำรเกษตรต่อไป...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่ายสิรินธร	ต�าบลเขาตูม	อ�าเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี	

แปลงนาของเกษตรกร	ต�าบลบ้านดอนรัก	อ�าเภอหนองจิก	จังหวัดปัตตานี	

	 โดยมีนายสุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายวรีพงค์	
แก้วสุวรรณ	ผูว่้าราชการจังหวดัปัตตาน	ี	นายเลิศวโิรจน์	โกวฒันะ	อธบิดีกรมชลประทาน		นางสาวอศุนย์ี	ธปูทอง	ผูอ้�านวยการ
ส�านกัประสานงานโครงการพืน้ที	่๔	ส�านกังาน	กปร.	นายอดุม	ทพิย์เดโช	ผู้อ�านวยการส�านักงานชลประทานที่	๑๗	พร้อมด้วย
ข้าราชการ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
			 	ในการนี้	พระราชทานพระราชด�าริแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สรุปความว่า
	 ๑.	พนัธุข้์ำวพระรำชทำน	เมือ่เก่ียวเสร็จแล้ว	ให้น�ำมำสขีำยในพืน้ที	่หำกมผีลผลติเหลอืจงึน�ำมำขำยทีก่รุงเทพฯ	
โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ให้สวยงำม	ส�ำหรับจ�ำหน่ำยของร้ำนภัทรพัฒน์	
	 ๒.	กำรทดลองพันธุข้์ำวซบีกัูนตัง	พันธุข้์ำวชยันำท	๑	รวมท้ังพนัธ์ุข้ำวอืน่ๆ	ให้ด�ำเนนิกำรในพืน้ทีส่ถำนทีดลอง
กำรใช้น�้ำชลประทำนที่	๗	(ปัตตำนี)	อ�ำเภอเมืองยะลำ	จังหวัดยะลำ	ซึ่งในกำรทดลองดังกล่ำว	ขอให้ทดสอบเรื่อง
กำรท�ำพันธุ์ข้ำว	ที่จะสำมำรถสนับสนุนให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ภำคกลำงได้	ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรภำคกลำงผลิต
พันธุ์ข้ำวไม่ได้	ทั้งนี้	ข้ำวพันธุ์หอมปทุมธำนี	จะเป็นที่ต้องกำรของพื้นที่ภำคกลำง
	 ๓.	กำรปลูกข้ำวเพือ่ท�ำเมลด็พนัธุ	์ควรเลอืกพนัธุข้์ำวและต้องก�ำหนดขอบเขตพืน้ทีป่ลกูของพนัธุข้์ำวในพืน้ที่ 
นั้นๆ	 ไม่ให้ปลูกรวมกันหลำยๆ	พันธุ์ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้กัน	จะท�ำให้เก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้	 เพรำะพันธุ์ข้ำวอำจ
จะปะปนกันได้	
	 ๔.	ข้ำวเปลือกมีปัญหำเรื่องไม่แห้ง	ให้ด�ำเนินกำรจัดซื้อเครื่องอบข้ำวให้เกษตรกร	ซึ่งที่พิจิตรจะมีรำคำถูก	
	 ๕.	เห็นควรให้มูลนิธิชัยพัฒนำด�ำเนินกำรจัดหำที่ดิน	ส�ำหรับผลิตพันธุ์ข้ำวพระรำชทำน
	 ๖.	เมล็ดพันธุ์ผัก	ควรมีกำรอบรมและแนะน�ำวิธีกำรปลูกแบบไม่ใช้ยำฆ่ำแมลง
	 ๗.	ขอให้กรมชลประทำนพจิำรณำจดัหำแหล่งน�ำ้เก็บกักน�ำ้เพือ่รองรับปริมำณน�ำ้ฝนทีต่กด้ำนท้ำยเข่ือนไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง
	 ๘.	ขอให้ติดตำมผลกำรบรหิำรจดักำรน�ำ้	กำรใช้น�ำ้	และคุณภำพน�ำ้ของสระเก็บน�ำ้พระรำม	๙	จงัหวัดปทมุธำนี
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การบริหารจัดการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ขั้นตอนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การรวบรวมและแจ้งให้ทราบถึงพระราชด�าริ

การศึกษา	วิเคราะห์	และจัดท�ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

การพิจารณากลั่นกรองระดับกระทรวง/หรือระดับคณะกรรมการ	(ถ้ามี)

การพิจารณาของส�านักงาน	กปร.	และ	กปร.

การด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

การติดตามประเมินผล

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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การบริหารจัดการงบประมาณโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ งบกลาง  
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
	 ส�านักงาน	กปร.	ได้พจิารณากลัน่กรองวเิคราะห์แผนงาน/โครงการเสนอ	กปร.	อนมุตังิบประมาณให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ	เพื่อด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ	รวมทั้งสิ้น	๑๗๑	โครงการ/กิจกรรม	โดยกระจายตามพื้นที่ต่างๆ	และประเภท
การพัฒนา	ดังนี้

ภาค จ�านวนโครงการ งบประมาณ

ภาคกลาง ๓๑ ๔๗๑,๗๘๒,๘๕๒

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๕ ๕๒๐,๘๓๖,๖๕๐

ภาคเหนือ ๗๐ ๗๘๒,๙๙๐,๐๗๔

ภาคใต้ ๒๐ ๒๘๒,๓๘๑,๙๑๙

ไม่ระบุภาค ๕ ๔๔๔,๘๔๑,๘๖๕

รวม ๑๗๑ ๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐

ประเภท จ�านวนโครงการ งบประมาณ

๑.	ด้านการเกษตร ๑ ๓,๕๘๔,๕๐๐

๒.	ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ๖๘ ๑,๒๙๔,๔๘๐,๕๐๑

๓.	ด้านสิ่งแวดล้อม ๕๔ ๑๔๔,๒๕๖,๙๘๒

๔.	ด้านส่งเสริมอาชีพ ๗ ๓๑๗,๕๗๕,๔๕๕

๕.	ด้านคมนาคม/สื่อสาร ๒ ๗๓,๖๑๖,๕๐๐

๖.	ด้านบูรณาการ/อื่นๆ ๓๙ ๖๖๙,๓๑๙,๔๒๒

รวม ๑๗๑ ๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐
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งานฎีกา
	 ฎีกำ	หมายถึง	ค�าร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ	ถวายต่อ	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และพระบรมวงศ์	
เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ	 เช่น	ขาดแคลนถนน	น�้า	 ไฟฟ้า	ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	การไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในเรื่องที่ดินท�ากิน	ต้องการอาชีพ	ฯลฯ		

	 รูปแบบและวิธีกำรทูลเกล้ำฯ	ถวำยฎีกำ	มี	๒	ทำง	คือ	การทูลเกล้าฯ	ถวายอย่างเป็นทางการผ่านส�านัก 
ราชเลขาธิการ	 และการทูลเกล้าฯ	 ถวายในเวลาเสด็จพระราชด�าเนินผ่านหรือเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียน
ราษฎรในภูมิภาคต่างๆ

กรอบระยะเวลำในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรำษฎรทูลเกล้ำฯ	ถวำยฎีกำของส�ำนักงำน	กปร.	

	 จากการประชุมร่วมกันระหว่างส�านักราชเลขาธิการ	 ส�านักงาน	 กปร.	 กรมชลประทาน	 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	ได้มีการก�าหนดกรอบระยะเวลาในการด�าเนินงานไม่เกิน	๑	ปี	โดยนับตั้งแต่ส�านักงาน	กปร.	ได้รับเรื่อง
จากส�านักราชเลขาธิการ	จนถึงขั้นตอนการสรุปข้อมูลเสนอส�านักราชเลขาธิการ

ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงของส�ำนักงำน	กปร.	

	 ขัน้ตอนที	่๑	:	เมือ่ได้รบัหนงัสอืจากส�านกัราชเลขาธกิารแล้ว	ส�านกังาน	กปร.	จะแจ้งให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	
(ภายใน	๘	วันท�าการ)	พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นพร้อมเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

	 ขัน้ตอนที	่๒	:	ประมาณ	๑	เดอืน	หลงัจากส่งหนังสอืแล้ว	จะจัดส่งเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานเข้าร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

	 ขัน้ตอนที	่๓	:	หน่วยงานสรปุผลการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	พร้อมแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืส่งมายงั
ส�านักงาน	กปร.	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ดังนี้	

๑.		กรมชลประทาน	 	 	 	 	 ๙๐		วัน

๒.		กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 	 ๖๐		วัน

๓.		กระทรวงมหาดไทย	 	 	 	 	 ๑๕		วัน

๔.		หน่วยงานอื่นๆ	 	 	 	 	 ๓๐		วัน

	 ขัน้ตอนที	่๔	:	เมือ่ได้รบัข้อมลูจากหน่วยงานครบถ้วนแล้ว	ส�านักงาน	กปร.	จะจดัท�าสรปุข้อมลูเสนอส�านกั
ราชเลขาธิการ	โดยมีกรอบระยะเวลา	๔๐	วัน	นับจากได้รับหนังสือของหน่วยงานฉบับสุดท้าย

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว	ได้พระราชทานพระมหากรณุาธคิณุในการให้ความช่วยเหลอืเพือ่บ�าบดัทกุข์
บ�ารุงสุขแก่ราษฎรที่เดือดร้อน	 ที่ได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายฎีกาจนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลาย
โครงการนับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นต้นมา

	 ในปี	๒๕๕๑	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีได้เชญิพระราชกระแสของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว	 ที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และได้
พระราชทานแนวพระราชด�าริในการด�าเนินงานเรื่องฎีกา	สรุปได้ดังนี้

	 ๑.		ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มาจากฎีกา

๑.๑	 โครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณในการด�าเนินงานสูง	มอบหมายให้ส�านักงาน	 กปร.	 รับ
ด�าเนินการ
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๑.๒.	โครงการขนาดเลก็	และเป็นโครงการทีม่กิีจกรรมด�าเนินงานครบวงจร	มคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน 
และใช้งบประมาณไม่สูงมาก	มอบหมายให้มูลนิธิชัยพัฒนารับด�าเนินการ

๑.๓.	 โครงการท่ีสามารถใช้งบปกติของส่วนราชการด�าเนินการได้ให้ประสานแจ้งส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องรับด�าเนินการ

	 ๒.		การท�าโครงการแก้ปัญหาของผูร้้องฎกีา	ควรพจิารณาประโยชน์ทีเ่กดิจากโครงการว่า	ต้องสร้างประโยชน์
ให้เกิดกับชุมชน	หมู่บ้านในส่วนรวมมากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะผู้ร้อง

	 ๓.		ทรงให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ร้อง	ชุมชน	ในระหว่างการด�าเนินการ
โครงการ	โดยควรประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจให้เหน็ถงึพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระราชทานความช่วยเหลอืแก่
ราษฎรที่เดือดร้อน	ทั้งนี้	สามารถใช้สื่อประเภทต่างๆ	เช่น	วิทยุของส่วนราชการในพื้นที่	เช่น	วิทยุทหาร	สถาบัน
การศึกษา	หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ

การด�าเนินการด้านฎีกาของส�านักงาน	กปร.	ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ภาค ฎีกาเข้า (เรื่อง)
กปร. ตอบ

ส�านักราชเลขาธิการ 
(เรื่อง)

รับเป็นโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ 

(โครงการ)

ภาคกลาง ๑๑ ๓ ๐

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๙ ๑๐ ๓

ภาคเหนือ ๓๗ ๖ ๑

ภาคใต้ ๑๒ ๐ ๐

รวม ๙๙ ๑๙ ๔
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โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�าคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	มีจ�านวน	๖	ศูนย์	กระจายอยู่ตามภูมิภาค	ได้แก่	

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาเขาหนิซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา

เรื่องเดิม
	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สรุปได้ว่า
	 	 ๑.	 พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ 
ทั้งการพัฒนาแหล่งน�้า	 ฟื้นฟูสภาพป่า	 การพัฒนาดิน	 การวางแผนปลูกพืชและเล้ียงสัตว์	 โดยเกษตรกรและผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าศึกษา	 ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม	 และน�าไปปฏิบัติตามเพ่ือพัฒนาอาชีพ	 และพัฒนาพ้ืนท่ีท�ากินของตนเอง	
เพ่ือให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 พร้อมทั้งให้ส่งเสริมศิลปาชีพ	 หัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ 
นอกเหนือจากอาชีพหลัก
	 	 ๒.	 พัฒนาพื้นที่ราษฎรรอบนอกศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 บริเวณลุ่มน�้าโจนให้มีความเจริญขึ้น	 เป็น
ตัวอย่างแก่การพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป
	 	 ๓.	ให้น�าวิธีการที่ผ่านการศึกษา	ทดลองจนเกิดผลส�าเร็จมาด�าเนินการเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดมาด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	งำนศกึษำวจิยั	ได้ด�าเนนิการมาแล้วทัง้สิน้จ�านวน	๑๑๔	เรือ่ง	สามารถน�าไปขยายผลสูเ่กษตรกรจ�านวน	๖๐	
เรื่อง	และน�ามาจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมหลักจ�านวน	๑๓	เรื่อง	
	 	 ๒.	 งำนขยำยผล	 ได้น�าผลส�าเร็จจากการวิจัยขยายผลไปสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ	 จ�านวน	 ๔๓	 หมู่บ้าน	
๑๒,๔๐๓	ครวัเรอืน	สร้างความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้จนมรีายได้เฉล่ีย	๖๐,๐๐๐	บาท/คน/ปี	โดยแบ่งการขยายผลเป็นด้านต่างๆ	
ดังนี้
	 	 ๑)	ด้านสาธติพฒันาอาชพีการเกษตร	เน้นกจิกรรมสาธติการประกอบอาชพีด้านการเกษตร	ปศสุตัว์	การปรบัปรงุ
บ�ารุงดิน	
	 	 ๒)	 เสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ	 ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกษตรกรและเยาวชนในพืน้ทีร่อบศนูย์ฯ	เหน็คุณค่าของการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิอบรมเยาวชนกว่า	๓๐๐	ราย	
และแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อให้ประชาชน	หน่วยงานราชการน�าไปปลูกจ�านวนกว่า	๒๐๐,๐๐๐	กล้า
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	 	 ๓)	 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ	 ให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิต	 อบรมการใช้เชื้อไรโซเบียมเพื่อเพิ่มผลผลิต
พืชตระกูลถั่ว	และอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	เป็นต้น
	 	 ๔)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เป็นกจิกรรมเสรมิให้การด�ารงชวีติของประชาชน
และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน	

	 	 ๓.	 งำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	ภายใต้โครงการ	๖๐	พรรษา	 
๖๐	หมู่บ้าน	๖	ศูนย์ศึกษา	สร้างคน	สร้างป่า	พัฒนาอาชีพ	ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ	ดังนี้
  ๑)	ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต		คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจ�านวน	๑๐	หมู่บ้าน	ของจังหวัดฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	
นครนายก	และสระแก้ว	เพือ่เข้ารบัการอบรมซึง่เป็นหลักสูตรทีป่ระชาชนมคีวามสนใจจ�านวน	๘	หลักสูตร	เช่น	การผลติ
ปุ๋ยหมัก	การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ	๑๐๕	การเพราะเห็ดเศรษฐกิจ	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๔๑๕	ราย

	 	 ๒)	 ด้านพัฒนาป่าไม้	 ท�าการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีพ้ืนที่ป่าในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ปราจีนบุรี	 และ
สระแก้ว	รวม	๑๐	หมู่บ้าน	เพื่อท�าการฟื้นฟูและพัฒนาสภาพป่าของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์	และสามารถน�าไปสู่
การสร้างป่าสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน	โดยคิดเป็นพื้นที่รวม	๑๒๕	ไร่
	 	 ๓)	สวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วง	จดัท�าสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงบรเิวณอทุยานมัจฉา	โดยมกีารจดัปลกูพรรณไม้สม่ีวง
ประเภทต่างๆ	 ทั้งไม้ดอกยืนต้น	 เช่น	 ศรีตรัง	 กัลปพฤกษ์	 ไม้ประดับขนาดเล็ก	 เช่น	 แพงพวย	 ต้อยติ่งฝรั่ง	 ไม้หัว	 เช่น	
กระเจียว	และไม้น�้าเช่น	บัวสายพันธุ์ต่างๆ	เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

  การด�าเนนิงานพฒันาอย่างต่อเนือ่งส่งผลศนูย์ฯ	เป็นตวัอย่างแห่งความส�าเรจ็ท่ีเกษตรกรน�าไปปฏบิตัจินเกดิผลส�าเรจ็ 
ในอาชพี	และสามารถคดัเลอืกเกษตรกรทีป่ระสบผลส�าเร็จมาจัดต้ังเป็นศนูย์เรียนรู้เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นเครือข่ายการขยายผล
จ�านวน	 ๑๒	 แห่ง	 และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจ�านวน	 ๓๓	 กลุ่ม	 ด้วยผลส�าเร็จจากการพัฒนาอาชีพส่งผลให้เกษตรกร
ในพื้นที่รอบศูนย์ฯ	 มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 นอกจากนั้น	 ศูนย์ฯ	 ได้ขยายผลความส�าเรจ็สูเ่ดก็และเยาวชนในโรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนพืน้ทีจั่งหวดัฉะเชงิเทราและจงัหวดัสระแก้วรวม	๑๔	โรง	ซ่ึงนอกจากสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การ 
ท�าการเกษตรแล้วยงัช่วยให้โรงเรยีนมวีตัถดุบิในการประกอบอาหารกลางวนัให้แก่เดก็นกัเรยีนอย่างเพยีงพอ	ทัง้นี	้มผีูส้นใจ
เข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆ	จ�านวนทัง้สิน้	๑,๗๑๒	ราย	และมีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯจ�านวนทั้งสิ้น	๑๑๓,๗๓๔	คน	
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ศนูย์ศกึษาการพัฒนาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอท่าใหม่  จงัหวดัจันทบุรี

เรื่องเดิม

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�าริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	
๒๕๒๔	 สรุปได้	 ดังนี้	 ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดท�าโครงการพัฒนาด้านอาชีพด้านการประมงและการเพาะเลี้ยง
ขยายพันธุ์รวมทั้งการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี	

ผลการด�าเนินงาน

		 	 ในปี	๒๕๕๘	เกษตรกรและผูส้นใจทีไ่ด้เข้ารบัการอบรมถ่ายทอดความรูใ้นหลกัสตูรต่างๆ	อาท	ิการเลีย้งและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลานวลจันทร์ทะเล	การเลี้ยงชันโรงเพื่อการผสมเกสร	การเลี้ยงไก่ไข่	และการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
ปลอดสารพิษ	เป็นต้น	รวม	๑,๒๓๐	คน	และผู้เข้าเยี่ยมชมมีจ�านวน	๘๘๔,๗๔๓	คน	นอกจากนี้	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุ้งกระเบนฯ	 ร่วมกับส�านักงาน	 กปร.	 จัดท�าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	“๖๐	พรรษา	๖๐	หมู่บ้าน	๖	ศูนย์ศึกษา	สร้าง
คน	สร้างป่า	พัฒนาคุณภาพชีวิต”	โดยมีกิจกรรมปลูกไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกพืชต่างระดับ	ปลูกป่าบกชุมชนและ 
ป่าชายเลน	จ�านวน	๑๐	แห่ง	และพฒันาอาชพีด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ	ทีเ่กษตรกรและผู้สนใจสามารถน�าไปสร้าง
อาชีพและรายได้ใน	๑๐	หมู่บ้าน	
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ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	ได้ด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	โดยประสบ 
ความส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรมในหลายด้าน	อาท	ิสามารถยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบ	อนรุกัษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพยากรป่าไม้กว่า	๑๑,๐๐๐	ไร่	และมีพื้นที่ป่าชายเลน	๑,๓๐๐	ไร่		

การสร้างเครือข่าย  

	 	 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 จ�านวน	 ๔	 แห่ง	 ได้แก่	 การผลิตผักและผลไม้ปลอดภัย	 การผลิตเห็ด
เศรษฐกิจครบวงจร	 การผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจร	 และการเลี้ยงกุ้งด้วยระบบชลประทานน�้าเค็ม	 ซ่ึงเป็นตัวอย่าง 
ความส�าเร็จซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถที่จะไปศึกษาเยี่ยมชม	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุรี

เรื่องเดิม

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด�าริ	 เมื่อวันท่ี	 ๕	 เมษายน	๒๕๒๖	 ให้พัฒนาพ้ืนที่เป็นศูนย์
ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม	 โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม	 สามารถ
ท�าการปลกูพชืชนดิต่างๆ	ควบคูไ่ปกบัการปลกูป่า	จดัหาแหล่งน�า้	สนบัสนนุการปลกูป่าและการเพาะปลกูพชื	จดัระเบยีบ
ราษฎร	ให้ราษฎรในพื้นที่โครงการให้เข้าอยู่อาศัย	และท�ากินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ	
ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา	 ตลอดจนได้อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชต่างๆ	 โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกท�าลาย 
ป่าไม้อีกต่อไป

ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	ด้ำนกำรศึกษำวิจัย
	 	 	 งานวจิยัด�าเนนิการแล้วเสรจ็ทัง้หมด	๘๑	เรือ่ง	เป็นผลงานวจิยัทีแ่ล้วเสรจ็และมกีารน�าผลสรปุงานวจิยั
ไปจดัท�าเป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู	้จ�านวน	๓๗	เร่ือง	และน�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรการฝึกอบรม	จ�านวน	๘	หลกัสตูร	
	 ๒.	ด้ำนกำรขยำยผลและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
   ขยำยผลส�ำเร็จสู่เกษตรกร
	 	 	 ในปี	 ๒๕๕๘	มีเกษตรกรท่ีน�าความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตนเองจนประสบความส�าเร็จสามารถเป็น
เกษตรกรตัวอย่างได้	จ�านวน	๒	ราย	รวมเป็นเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ฯ	ทั้งหมด	๘๓	ราย

	 	 	 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดในโรงเรียน	จ�านวน	๔๒๕	คน	หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่	จ�านวน	
๒๐๐	 คน	หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช
กุมารี	 จ�านวน	๒๐๐	 คน	หลักสูตรการผลิตและใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพ	 (Biochar)	 จ�านวน	๑๐๐	 คน	หลักสูตร 
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การเลี้ยงไก่เขียวห้วยทราย	 จ�านวน	๘๐	 คน	หลักสูตรการเลี้ยงแพะห้วยทราย	 จ�านวน	๓๐	 คน	หลักสูตรการเลี้ยงโค	
จ�านวน	๔๐	คน	และหลักสูตรการเลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน	จ�านวน	๘๐	คน
	 	 	 สนับสนนุพันธุพ์ชืพนัธุส์ตัว์ให้แก่เกษตรกร	ประชาชนทัว่ไป	โรงเรียน	และหน่วยงานราชการ	อาท	ิก้อน
เชื้อเห็ด	พันธุ์ปลา	พันธุ์ไก่พื้นเมือง	พันธุ์กบ	สนับสนุนกล้าไม้	เช่น	มะฮอกกานี	มะค่าโมง	ยางนา	สะเดา	ขี้เหล็ก	เป็นต้น	
นอกจากนี้	ยังสนับสนุนปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน	และปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ	รวมถึงสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก	
	 	 	 ปัจจบุนัมศีนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร	ิเพือ่เป็นแหล่งศกึษา	ดงูาน	และเผยแพร่การพฒันาตามแนว
พระราชด�าริ	ปัจจุบันมีทั้งหมด	๑๐	ศูนย์เรียนรู้	

	 ๓.	ด้ำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
	 	 	 ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ดนิและน�า้ตามแนวพระราชด�าริ	ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพ่ือแจกจ่าย	และใช้ปลูกเพ่ือการ
อนรัุกษ์ดินและน�า้	เพาะช�ากล้าไม้มค่ีา	ได้แก่	พนัธ์ุไม้ทีม่ค่ีาทางเศรษฐกจิ	พนัธ์ุไม้ทีม่คีวามส�าคญัของจังหวดัและหน่วยงาน 
พันธุ์ไม้ที่มีดอกสีม่วงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	

	 	 	 ด�าเนินการปลูกป่าเสริมและปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแปลงปลูกป่าเดิม	รวมพื้นที่ประมาณ	๕๐๐	ไร่	และ
ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น	
	 	 	 นอกจากนี้	ยังได้ด�าเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่า	โดยการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า	จ�านวน	๕๗	ชนิด	
ในปี	๒๕๕๘	มีนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม	จ�านวน	๔๐,๙๔๙	คน

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 มีประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรง	จ�านวน	๒๙	หมู่บ้าน	๔,๗๑๙	ครัวเรือน	ในการด�าเนินงาน
จะมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเป็นต้นแบบการพัฒนา	 เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี	 และส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม
ให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ	นอกจากนี	้ ยังท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้	 สัตว์ป่า	 รวมทั้ง 
เพาะพันธุ์สัตว์ป่า	และเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกร	นักเรียน	นักศึกษา	และผู้ที่สนใจทั่วไป	โดยในปี	๒๕๕๘	
มีผู้เข้ารับการอบรมมากกว่า	๑,๕๐๐	คน	และมีผู้ที่สนใจเข้าศึกษา	ดูงาน	๖๗,๔๒๕	คน
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ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

เรื่องเดิม 

	 เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระราชด�าริ	ให้พิจารณาโครงการ
จัดหาน�้าสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง	 มาจากพระราชด�าริ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
ทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่างๆ	ตามความเหมาะสม	ส�าหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน�าไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง	และ
พระราชทานพระราชด�ารเิกีย่วกบัแนวทางการด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	ให้เป็นศนูย์ให้บรกิารในด้าน
เทคนิคและวิชาการที่ครบวงจร	เพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

	 ๑.	ด้ำนกำรศึกษำวิจัย
  	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยจ�านวน	๓	โครงการดังนี้
	 	 	 ๑.๑	การทดลองเเละเพิ่มปริมาณเเมลงทับขาเเดงในพื้นที่ศูนย์ฯ
	 	 	 ๑.๒	การพัฒนาพันธ์ุข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้เเละให้ผลผลิตสูงเพื่อตอบสนองความต้องการในเขต
พื้นที่อีสานตอนบนด้วยเทคนิค	Marker	Assisted	Selection	(MAS)	เป็นการพัฒนาพันธ์ุข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้กับการเกษตรกร
	 	 	 ๑.๓	งานหลากหลายของผักพื้นบ้านในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
	 ๒.	ด้ำนขยำยผลกำรพัฒนำ
	 	 	 ด�าเนินการป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	จ�านวน	๑๑,๐๐๐	ไร่	อบรม
เยาวชนในหลักสูตรต่างๆ	เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 	 	 การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ของเกษตรกร	 รวม	 ๒๖๐	 ราย	 
คิดเป็นพื้นที่	๑,๓๐๐	ไร่	นอกจากนี้	
	 	 	 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ	อาทิ	 โคเนื้อภูพาน		ไก่ด�าภูพาน	และสุกรภูพาน	ซึ่งได้รับการพัฒนา
สายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสายพันธุ์ท้องถิ่น	
	 	 	 ส่งเสรมิและพฒันาการผลติข้าวกล้อง	ข้าวฮาง	ตลอดจนการผลิตเมล็ดพันธุข้์าวของกลุ่มเกษตรกรให้มี
ประสทิธิภาพ	พร้อมทัง้สาธติกระบวนการผลติข้าวครบวงจร	ตลอดจนสนบัสนนุเมลด็พนัธุข้์าวท่ีมคีณุภาพเพือ่เป็นปัจจัย
การผลิตแก่เกษตรกร		
	 	 	 ได้ส่งเสริมการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเรือนในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ	
โดยการจัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้อย่างมีส่วนร่วม	 จ�านวน	๘๐	 ครัวเรือน	 และให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม	 
เครือข่าย	ให้มีความเข้มแข็งควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
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 ๓.	ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์	และเผยเเพร่
	 	 	 การจัดงาน	 “๓	ทศวรรษ	 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ	 กับงำนของพ่อ”	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	
๒๕๕๗	เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลส�าเร็จ	ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
	 	 	 การจัดค่ายเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชด�าริ	 หลักการทรงงาน	 ตลอดจน 
การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิและร่วมกับส�านกัราชเลขาธกิารจดัโครงการเยาวชนจติอาสาเพือ่เรยีนรู้ตามแนวพระราชด�าร	ิรุน่ที	่๓	
	 	 	 ในปี	 ๒๕๕๘	 ได้มีผู้สนใจเยี่ยมชม	 ศึกษา	 ดูงาน	 ของประชาชน	 เกษตรกร	 องค์กรภาครัฐและเอกชน	 
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	กว่า	๗๓,๙๓๔	คน	และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า	๓,๕๓๓	คน

	 ๔.	ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพชีวิต
	 	 	 โครงการเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลอง 
พระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	(ด้านอนรุกัษ์และฟ้ืนฟปู่าในชมุชน)	ด�าเนนิการส่งเสรมิการปลกูป่า	๓	อย่าง	ประโยชน์	
๔	อย่าง	ใน	๑๐	หมูบ้่านเป้าหมาย	รวมเป็นพืน้ที	่๒,๖๐๓	ไร่	ในเขตจังหวดัสกลนคร	จังหวดักาฬสินธุ	์และจังหวดัร้อยเอด็	
โดยสนับสนุนพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ	
	 	 	 ด�าเนนิการส่งเสรมิการประกอบอาชพีโดยจัดการฝึกอบรบให้ราษฎรทีส่นใจ	จ�านวน	๗	รุ่น	รวมจ�านวน	
๗๐๑	 คน	 จากจังหวัดสกลนคร	 จังหวัดศรีสะเกษ	 จังหวัดมุกดาหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 และจังหวัด
มหาสารคาม	 โครงการปลูกป่า	๕	ชั้นเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ด�าเนินการ 
ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 บนพื้นที่	 ๕๐	 ไร่	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้	 ทั้งการดูแลรักษาและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน	โดยมีพันธุ์ไม้ป่า	รวม	๑๗,๕๐๐	ต้น	แบ่งเป็น	๕	ชั้น	ดังนี้	
	 	 	 ๑)	ไม้หัวใต้ดิน	เช่น	พืชวงศ์ขิง-ข่า	เปราะหอม	กลอย	มันพื้นบ้านชนิดต่างๆ	
	 	 	 ๒)	ไม้คลุมดินหรือไม้เถาเลื้อย	เช่น	เถาย่านาง	รางจืด	ฟ้าทะลายโจร
	 	 	 ๓)	ไม้พุ่มหรือไม้เตี้ย	สูงไม่เกิน	๑๐	เมตร	เช่น	เพี้ยฟาน	ช�าชะ	ไผ่
	 	 	 ๔)	ไม้ยืนต้นขนาดกลาง	สูง	๓๐-๔๕	เมตร	เช่น	ติ้ว	ชะมวง	สะเดา	เม็ก	มะยม
	 	 	 ๕)	ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่	สูง	๔๕-๖๐	เมตร	เช่น	แดง	ยางนา	ตะเคียน	มะค่าโมง	
	 	 	 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	ด�าเนินการในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	โดยจัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพรรณไม้สีม่วง	เช่น	ต้นเสลา	ต้นอินทนิล	ต้นตะแบก	
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ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลป่าเม่ียง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชยีงใหม่

เรื่องเดิม

	 การพัฒนาเพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่บริเวณต้นน�้าล�าธารของภาคเหนือ	 เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา 
ลุ่มน�้าอื่นๆ	ในภูมิภาค	โดยใช้ระบบชลประทานเข้าเสริม		การปลูกไม้	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่างเพื่อให้ก่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ	และเน้นเรื่องการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน�้าล�าธารให้สมบูรณ์เป็นหลัก	และให้ปลายทางเป็นการศึกษาด้าน
ประมงตามอ่างเก็บน�้า

แผนงานศึกษาวิจัย 

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	ได้ด�าเนินการศึกษา	วิจัย	ทดลอง	จ�านวน	๔	เรื่อง	
โดยเป็นโครงการใหม่	๑	เรื่อง	ได้แก่	การรวบรวมกล้วยไม้ดินสกุล	Geodorum	Jacks.	เพื่อการอนุรักษ์และการศึกษา
การใช้ประโยชน์	และเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจ�านวน	๓	เรื่อง	ได้แก่	๑)	การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ 
กบนาพ่อแม่พันธุ์รุ่น	 F2	 โดยใช้นิวเคลียร์ยีนเป็นดีเอ็นเอเครื่องหมายในการตรวจสอบ	๒)	 ความหลากหลายของสัตว ์
หน้าดินขนาดใหญ่	 (macro	 soil	 fauna)	 ที่มีบทบาทในระบบนิเวศป่าผลัดใบในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 
๓)	 การส�ารวจความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินที่มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศในพื้นที่การฟื้นฟูป่าของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

แผนงานขยายผล

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ได้ด�าเนินงานขยายผลให้กับราษฎรที่มีความสนใจ	 จ�านวน	 ๘,๓๒๔	 ราย	 
โดยแบ่งออกเป็น	๖	โครงการ	ดังนี้

๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ	สู่พื้นที่หมู่บ้านรอบบริเวณ 
	 				ศูนย์ฯ	จ�านวน	๔๓๐	ราย

๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	๕๙๓	ราย
๓.	 โครงการฝึกอบรมขยายผลส�าเร็จและการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ	 สู่ชุมชนจังหวัดภาคเหนือ 

	 	 		จ�านวน	๖,๗๙๙	ราย
๔.	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร	จ�านวน	๓๐	ราย
๕.	โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ�านวน	๖๑	ราย
๖.	โครงการหมู่บ้านศูนย์ศึกษา	สร้างคน	สร้างป่า	สร้างชีวิตฯ	จ�านวน	๔๑๑	ราย

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 

๘3



แผนงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบของศูนย์ศึกษาฯ	 ในรูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 
การประชาสมัพนัธ์ผ่านทางวทิย	ุการประชาสมัพันธ์ผ่านทางหนงัสือพิมพ์	และการประชาสัมพันธ์โดยการจัดนทิรรศการ	
๑๕	ครั้ง	และในปี	๒๕๕๘	นี้	ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ได้จัดนิทรรศการ	๓๒	ปี	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ฯ	โดยมี	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี	เป็นประธานเปิดงานในวันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	โดยในงานได้
จัดแสดงผลงานการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	มากมาย

กำรด�ำเนินโครงกำร	“๖๐	พรรษำ	๖๐	หมู่บ้ำน	๖	ศูนย์ศึกษำ	สร้ำงคน	สร้ำงป่ำ	พัฒนำคุณภำพชีวิต”	ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ประกอบด้วย	๓	กิจกรรม	ดังนี้
	 	 ๑.	การปลูกพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ	๖๐	พรรษา	
	 	 	 ๑)	 ด�าเนินการปลูกไม้สีม่วง	 พื้นท่ี	 ๒	 ไร่	 แบ่งเป็น	 ๕	 กลุ่มพรรณไม้	 ประกอบด้วย	 ไม้ยืนต้น	 ไม้พุ่ม	 
ไม้เลื้อย	ไม้พื้นล่าง	ไม้หัวและกล้วยไม้
   ๒)	การปลูกมะม่วงแก้ว	พื้นที่ปลูก	๔	ไร่	จ�านวน	๑๐๙	ต้น

	 	 ๒.	หมู่บ้านศูนย์ศึกษา	สร้างคน	สร้างป่า	สร้างชีวิต	โดยด�าเนินการในหมู่บ้านเป้าหมาย	๑๐	หมู่บ้าน	ครอบคลุม
พื้นที่	๖	จังหวัดในภาคเหนือ	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	ล�าพูน	ล�าปาง	แพร่	เชียงราย	และจังหวัดน่าน

	 	 ๓.	การปลกูป่า	๕	ระดบั	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชน	โดยด�าเนนิการปลูกป่า	๕	ระดบั	พืน้ท่ีด�าเนนิการ	๓๐	ไร่	
ดังนี้	ระดับที่	๑	พืชมีหัวใต้ดิน	ระดับที่	๒	พืชไม้เลื้อย	ระดับที่	๓	พืชไม้พุ่ม	ระดับที่	๔	ไม้ยืนต้นขนาดกลางระดับที่	๕ 
ไม้ยืนต้นสูง

ผลการด�าเนินงาน

 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	มีผู้ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน	กว่า	๔๑,๐๐๐	
ราย	โดยการศึกษาดูงานทั่วไปมากเป็นอันดับ	๑	จ�านวนกว่า	๓๗,๐๐๐	ราย	รองลงมาเป็นการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง	จ�านวน	กว่า	๒,๔๐๐	ราย	และด้านฝายต้นน�้าล�าธาร	กว่า	๑,๐๐๐	ราย	นอกจากนี้ยังมีการดูงานเป็นหมู่คณะ
อีกจ�านวนกว่า	๖๐๐	คณะ

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

๘4



ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพกุิลทองอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
 ต�าบลกะลวุอเหนือ อ�าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส

เรื่องเดิม

	 เมื่อวันท่ี	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษา
การพฒันาพิกลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริเพือ่ให้เป็นสถานทีศ่กึษา	 ค้นคว้า	ทดลอง	 วจิยั	 แสวงหาแนวทางและวธีิการ
พัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมของท้องถิ่น	 โดยการด�าเนินงานแบ่งเป็น	 ๔	 แผนงาน	 ได้แก	่ 
แผนงานศึกษา	ทดลองวจิยั	ตามแนวพระราชด�าร	ิแผนงานขยายผลการพัฒนา	แผนงานฟ้ืนฟูอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม	และแผนงานบริหารจัดการ		

ผลการด�าเนินงาน

	 แผนงำนศึกษำ	วิจัย	
	 	 เน้นการด�าเนินงานพัฒนาพื้นที่พรุและพื้นที่ดินเปรี้ยว	 ให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้ได้
ผลดีที่สุด	 โดยในระยะเวลาท่ีผ่านมา	๓๓	ปี	 ได้ด�าเนินการศึกษา	ทดลอง	 และวิจัยไปแล้ว	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๒๙๗	 เร่ือง	 
โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๖	เรื่อง	และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ	๖๑	เรื่อง
	 แผนงำนขยำยผล
  ๑.		งำนพัฒนำและส่งเสริม	
 	 ด�าเนนิงานพัฒนาและแก้ไขสภาพพืน้ทีใ่นบรเิวณกลุม่เป้าหมายให้สามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ทีเ่กษตรกรรมของ
ตนเองได้อย่างสูงสดุ	อกีทัง้ส่งเสรมิการปลกูพืชทีเ่หมาะสม	นอกจากนี	้ ยงัมกีารส่งเสริมและสนบัสนุนการด�าเนนิงานต่างๆ	 
ที่จะท�าให้คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ดียิ่งขึ้น	จ�านวน	๑๒	โครงการ	

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 

๘๕



	 โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาหลังน�้าท่วมเพื่อการท�านาอย่างครบวงจรพื้นที่บ้านตอหลัง	หมู่ที่	 ๓	 ต�าบลไพรวัน	 อ�าเภอ
ตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	 โดยการไถเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกข้าวและส่งเสริมการปลูกข้าวจ�านวน	 ๕๐๐	 ไร่	 เกษตรกร	
๑๐๐	 ราย	 รวมทั้งจัดอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกข้าว	 วิธีการปรับปรุงบ�ารุงดิน	 และการแปรรูปผลผลิตจาก
ข้าว	
 ๒.		งำนฝึกอบรม	และถ่ำยทอดเทคโนโลยี
	 	 การน�าผลส�าเร็จจากการศึกษา	ทดลอง	และวิจัย	มาจัดท�าเป็นกิจกรรมในแผนงานขยายผลของโครงการฯ	เพื่อ
ไปส่งเสริมสนับสนุน	 และให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 
มีจ�านวน	๑๐	โครงการ	โดยมีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๓๗๘	คน	โรงเรียน	๒๘	แห่ง	

	 แผนงำนประชำสัมพันธ์
	 โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ	 
๕	รอบ	๒	เมษำยน	๒๕๕๘
	 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญพระชนมายุ	 ๕	 รอบ	 ในป	ี 
พ.ศ.	๒๕๕๘	ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	ร่วมกบั 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	กรมป่าไม้	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	จัดท�า	“โครงการเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘”	ส�าหรับในส่วนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	
ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ประกอบด้วย	

	 	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้าน	 จ�านวน	๑๐	หมู่บ้าน	 ในพื้นที่	 ๖	 จังหวัด	 ประกอบด้วย	 จังหวัดนราธิวาส	
จังหวัดปัตตานี	จังหวัดพัทลุง	จังหวัดสงขลา	จังหวัดสตูล	และจังหวัดตรัง			มีการจัดอบรมเกษตรกรจ�านวน	๔	หลักสูตร	
มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	๑๕๘	คน	
	 	 การสร้างจิตส�านึกแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนในพื้นที่	จ�านวน	๒	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	๑๒		หมู่ที่	๑๓	
ต�าบลสุคิริน	อ�าเภอสุคิริน	จังหวัดนราธิวาส	เนื้อที่จ�านวน	๔,๗๐๐	ไร่	และบ้านวังน�้าเย็น	หมู่ที่	๘	ต�าบลภูเขาทอง	อ�าเภอ
สุคิริน	จังหวัดนราธิวาส	เนื้อที่	๓๒๗	ไร่	โดยด�าเนินการจัดอบรมราษฎร	หลักสูตรการสร้างจิตส�านึกในการอยู่ร่วมกับป่า	
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	 และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรป่า	 จ�านวน	๑๐๐	 คน	 และได้ด�าเนินการ
เพาะช�ากล้าไม้	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	
	 	 โครงการสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา	พื้นที่จ�านวน	๑๒	ไร่	เป็นแหล่งรวบรวม
พันธุ์ไม้ที่มีสีม่วง	เช่น	ดอก	ใบ	ผล	หัว	และภายในสวนยังได้จ�าแนกระดับชั้นพรรณไม้ออกแบ่ง	๖	ระดับ	คือ	ไม้ยืนต้น
ทรงสงู	ไม้ยนืต้นขนาดกลาง	ไม้พุม่	ไม้เลือ้ย	พชืหวัและพชืน�า้ตามหลกัวิชาการ	

	 แผนงำนฟื้นฟู	อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
 งำนพฒันำปรบัปรงุดแูลรกัษำพพิธิภณัฑ์ธรรมชำตท่ีิมชีวีติ	เพือ่เป็นแหล่งศกึษาหาความรูแ้ละศกึษาข้อมลูพนัธุ์
ไม้แต่ละชนิดส�าหรับประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	
	 ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ได้มีนักเรียน	นักศึกษา	บุคคลที่สนใจทั้งภาครัฐ	เอกชน	และประชาชนทั่วไป	เข้าเยี่ยมชม
กิจกรรมต่างๆ	ภายในศูนย์ศึกษาฯ	จ�านวนทั้งสิ้น	๕๔๒	คณะ	๕๓,๗๔๐	ราย

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

๘6



โครงการศกึษาวธีิการฟ้ืนฟท่ีูดินเสือ่มโทรมเขาชะงุม้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี 

เรื่องเดิม

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานพระราชด�าริ	เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๒๙	ให้ด�าเนินการศึกษา
วิธีการปรับปรุงบ�ารุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้	รวมทั้งทดสอบ	วางแผน	และจัดระบบ
ปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที	่โดยด�าเนนิการในลกัษณะเป็นศนูย์สาขาของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ	ซึ่งได้พระราชทานพระราชด�าริอย่างต่อเนื่อง	จ�านวน	๗	ครั้ง	ต่อมาเมื่อวันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๔๔	
นายสี	วรรณเทวี	ได้น้อมเกล้าฯ	ถวายที่ดินเพื่อด�าเนินการอนุรักษ์ดินและน�้า	ปลูกต้นไม้เปรียบเทียบกับที่ดินของมูลนิธิ
ชัยพัฒนาที่ซื้อไว้	โดยปล่อยไว้ตามธรรมชาติเพื่อเก็บข้อมูล	และเมื่อวันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	นางสาววรรณา	พูนผล	
น้อมเกล้าฯ	 ถวายที่ดินให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานของโครงการฯ	 โดยพิจารณาให้พัฒนาปรับปรุง
เป็นสระเก็บกักน�้า	 เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ที่จะด�าเนินการในอนาคต	 ส่วนพื้นที่ที่เหลือควร
ปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริที่ได้มีการพัฒนาไปแล้ว
	 โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ตั้งอยู่ที่	หมู่	๒	ต�าบลเขาชะงุ้ม	
อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด	๘๖๙	ไร่	๓	งาน	๒๒	ตารางวา	โดยแบ่งออกเป็น	๔	ส่วน	คือ	พื้นที่
แปลงเดิม	๖๙๔	ไร่	๒	งาน	๓๘	ตารางวา	พื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา	๙๑	ไร่	๓	งาน	๘๑	ตารางวา	พื้นที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ	
ถวาย	๖๓	ไร่	๑	งาน	๓	ตารางวา	(นายสี	วรรณเทวี)	และพื้นที่ราษฎร	น้อมเกล้าฯ	ถวาย	๒๐	ไร่	(นางสาววรรณา	พูนผล)

ผลการด�าเนินงาน

 ส�านักงาน	 กปร.สนับสนุนงบประมาณ	ปี	 ๒๕๕๘	 แก่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้มเพื่อ 
ด�าเนินการด้านต่างๆ	ดังนี้
	 งำนด้ำนศกึษำวจัิย	ศกึษาปุ๋ยหมกัมลูไส้เดือนดินและน�า้หมกัมลูไส้เดือนดิน	และศึกษาการผลติมูลไส้เดือนดนิโดย
ใช้วัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น	เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิต	
 งำนสำธิตทดสอบ	 ดูแลรักษาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ	 แปลงผักหมุนเวียนตลอดปี	
แปลงนาข้าว	แปลงไม้ผลไม้ยืนต้น	แปลงปลูกอ้อยพันธุ์ดี	คือ	พันธุ์ขอนแก่น	๓	จ�านวน	๓.๕	ไร่	เพื่อเป็นแหล่งท่อนพันธุ์ดี 
ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรที่สนใจ	แปลงสาธิตการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์	จ�านวน	๗๖	วงบ่อ	พันธุ์ที่ปลูก	ได้แก่	มะนาว
แป้นร�าไพ	มะนาวพันธุ์พิจิตร	มะนาวพันธุ์ตาฮิติ	 ซึ่งปลูกเมื่อปี	๒๕๕๔	พื้นที่จ�านวน	๑.๕	 ไร่	 แปลงปลูกมะขามเปรี้ยว	 

พื้นที่ก่อนด�าเนินการ พื้นที่หลังด�าเนินการ

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 

๘7



เริ่มปลูกเมื่อปี	๒๕๓๘	จ�านวน	๒๑๕	ต้น	ระยะ	๖x๖	เมตร	ในพื้นที่	๖	ไร่	ปัจจุบันมะขามมีอายุมาก	ทรงต้นสูงยากแก่การ
เก็บเกีย่วผลผลติ	และการดแูลรกัษา	จงึได้ศกึษาการเปลีย่นพันธุโ์ดยน�ามะขามเปร้ียวฝักใหญ่ปลูกระหว่างร่องเดิม	แปลง
สาธิตเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอพันธุ์แขกด�าศรีสะเกษ	จ�านวน	๒	ไร่	รวมทั้งสาธิตการท�าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	
๑๐๐	ไร่	ปรับปรุงแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล	จ�านวน	๑๓	ไร่	ปรับปรุงแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล	จ�านวน	๑๓	ไร่	สาธิต
การปลูกพืชไร่	โดยการปลูกข้าวฟ่างและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	จ�านวน	๑๒	ไร่	และการเลี้ยงสัตว์ในโครงการ	ได้แก่	หมูหลุม	
แพะ	ไก่ไข่	ตลอดจนมกีารท�าปุ๋ยหมกัน�า้หมกัชวีภาพหมนุเวียนใช้ตลอดปี	และจดัท�าศนูย์เรยีนรู้	โดยสนบัสนนุความรูท้าง
ด้านวชิาการพฒันาทีด่นิ	การเลีย้งไส้เดอืนดนิ	การท�าเกษตรอนิทรีย์	ทัง้นีไ้ด้มกีารป้องกนัรักษาป่าและควบคมุไฟป่า	โดย
จดัชดุลาดตระเวนตรวจป่า	และตรวจปราบปรามการบกุรกุท�าลายป่า	ตลอดจนตรวจปราบปรามการกระท�าผดิกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้	 ในพื้นที่โครงการฯ	สามารถคุ้มครองรักษาพื้นที่ป่าไม้	 เนื้อที่	๓,๐๔๑-๑-๔๑	ไร่	จัดท�าแหล่งท่องเที่ยว 
เชงินิเวศและธรรมชาต	ิท�าการบ�ารงุ	ดแูลรักษา	และซ่อมแซมเส้นทางเดนิศึกษาธรรมชาต	ิ“ป่าเขาเขยีว”	ระยะทาง	๑.๑๗	
กิโลเมตร	 และจัดท�าฝายชะลอความชุ่มช้ืนแบบผสมผสาน	 พร้อมทั้งจัดท�าเส้นทางศึกษาพรรณไม้ตามเส้นทางเสด็จขึ้น
พลับพลาที่ประทับ	ระยะทางประมาณ	๔๐๐	เมตร
     	 งำนขยำยผลกำรพัฒนำ	 จัดท�าโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	ขยายผลชุมชนรอบ
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน	จ�านวน	๒	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	โรงเรยีนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านถ�้าหิน	และโรงเรียนตะโกล่าง	อ�าเภอสวนผึ้ง	จังหวัดราชบุรี	จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	เพื่อเป็นการ 
ส่งเสรมิให้เกษตรกร	หนัมาใช้สารอินทรย์ี	ด�าเนินการในลกัษณะธนาคาร	คอื	ให้เกษตรกรน�าวสัดกุารเกษตรมาแลกเปลีย่น
เป็นน�า้หมกัชวีภาพ	หรอืปุ๋ยหมกัชวีภาพ	จดัท�าสมดุธนาคารปุย๋อินทรีย์บันทึกการแลกเปลีย่น	ก�าหนดกฎเกณฑ์กติกาการ
แลกเปลี่ยน	และจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมกิจการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	

ประโยชน์ที่ได้รับ

							 ท�าให้พื้นที่เกิดความอุดมสมบูรณ์	ทั้งด้านดิน	น�้า	ป่าไม้และพันธุกรรมต่างๆ	และขยายผลการพัฒนาไปสู่หมู่บ้าน
ใกล้เคยีงจ�านวน	๑๒	หมูบ้่าน	เกษตรกรทัว่ไป	และผูท้ีส่นใจ	ประกอบด้วย	คณะหมอดนิหมูบ้่าน	คณะนกัเรยีน	ผูป้กครอง	
และคุณครู	รวมทั้งคณะชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานในปี	๒๕๕๘	ประมาณ	๔๗,๕๓๒	คน	

การสร้างเครือข่าย

 มีคณะนกัเรยีน	ผูป้กครองและคณุคร	ูรวมทัง้คณะชาวต่างชาตมิาศกึษาดูงานในปี	๒๕๕๘	ประมาณ	๔๗,๕๓๒	คน	
และมีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผลของโครงการฯ	จ�านวน	๓๐	ราย

สาธิตการท�าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานศึกษาการผลิตมูลไส้เดือนดิน

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

๘๘



โครงการพฒันาแหล่งน�า้และระบบชลประทาน บรเิวณต�าบลหนองประดู่
และหนองนกแก้ว อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบุรี

เรื่องเดิม

		 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับโครงการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบชลประทาน	
บริเวณต�าบลหนองประดู่	 และต�าบลหนองนกแก้ว	 อ�าเภอเลาขวัญ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	เมื่อวันที่	๑๒	เมษายน	๒๕๕๕	สรุปความว่า	ควรช่วยเหลือโดยขุดลอกล�าห้วยธรรมชาติ	จ�านวน	๒	สาย	คือ	
ล�าห้วยหนองจั่นถึงบ้านเหียงงาม	ความยาว	๒๗.๗	กิโลเมตร	และล�าห้วยบ้านหนองงูเหลือมถึงบ้านเหียงงาม	ความยาว	
๒๓	กโิลเมตร	ก่อสร้างฝายทดน�า้	จ�านวน	๒	แห่ง	คอื	ฝายทดน�า้ตรอกช่องลม	ต�าบลหนองประดู	่และฝายทดน�า้บ้านรางแฝก	
ต�าบลหนองนกแก้ว	พร้อมทั้งก่อสร้างอ่างเก็บน�้าชุมชนประจ�าหมู่บ้าน	ในพื้นที่ต�าบลหนองประดู่	จ�านวน	๑๐	แห่ง	และ
พื้นที่ต�าบลหนองนกแก้ว	จ�านวน	๑๑	แห่ง	รวม	๒๑	แห่ง	

ผลการด�าเนินงาน

	 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าและระบบชลประทาน	 บริเวณต�าบลหนองประดู่และหนองนกแก้วอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิโดยกรมชลประทานได้ด�าเนนิงานสนองพระราชด�าร	ิระหว่างปีงบประมาณ	๒๕๕๖-๒๕๕๘	ซึง่ในปีงบประมาณ	
๒๕๕๖	ได้ก่อสร้างสระเกบ็น�า้ชมุชน	จ�านวน	๕	แห่ง	คอื	บริเวณต�าบลหนองนกแก้ว	จ�านวน	๒	แห่ง	ได้แก่	สระเกบ็น�า้
ชมุชนบ้านหวัช่องลม	หมู	่๑	และสระเกบ็น�า้ชมุชน	บ้านหนองงูเหลือม	หมู	่๓	และบริเวณต�าหนองประดู่	จ�านวน	๓	แห่ง	
ได้แก่	สระเกบ็น�า้ชมุชนบ้านหนองปรอื	หมู	่๕	สระเกบ็น�า้ชมุชนบ้านโป่งไหม	หมู	่๔	และสระเกบ็น�า้ชมุชนบ้านน�า้โจน	หมู	่๖	 
และปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ได้ก่อสร้างฝายทดน�้าตรอกช่องลม	จ�านวน	๑	แห่ง	ความกว้าง	๔๔	เมตร	ความยาว	๗๒.๕	
เมตร	ความสูง	๒.๕	เมตร	ส�าหรับปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ได้ก่อสร้างฝายทดน�้าบ้านรางแฝก	จ�านวน	๑	แห่ง	สูง	๒	เมตร	
ยาว	๑๔.๘๘	เมตร	และขุดลอกพร้อมขุดบ่อเก็บน�้าในล�าห้วยเป็นช่วงๆ	ความยาว	๑๖๐	เมตร	

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 จะสามารถแก้ไขปัญหาน�้าอุปโภคบริโภค	 พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของราษฎร	 ต�าบลหนองประดู่	 และ 
หนองนกแก้ว	อ�าเภอเลาขวัญ	จ�านวน	๑,๐๐๔	ครัวเรือน	ประชากร	จ�านวน	๔,๒๒๕	คน	พื้นที่โครงการ	๘,๗๘๖	ไร่	รวม
ทั้งยกระดับน�้าใต้ดินให้สูงข้ึน	 ราษฎรสามารถสูบน�้าจากบ่อน�้าต้ืนได้	 และช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย	 รวมทั้ง 
ยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียง	ซึ่งมีผลเสริมสร้างให้มีการจ้างงาน	และ
รายได้แก่ราษฎรด้วย

สระเก็บน�้าชุมชนบ้านโป่งไหม	ต�าบลหนองประดู่	
ความจุ	๗๖,๐๓๐		ลูกบาศก์เมตร

ฝายทดน�้าบ้านรางแฝก	สูง	๒	เมตร	ยาว	๑๔.๘๘	เมตร
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โครงการศนูย์พฒันาการเกษตรภูสงิห์อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลห้วยตึก๊ช ูอ�าเภอภสูงิห์ จงัหวดัศรสีะเกษ

เรื่องเดิม

 	 		เมื่อวันที่	๑๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๗	สมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยม
ราษฎร	 ในเขตกิ่งอ�าเภอภูสิงห์	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ในการนี้	 ได้พระราชทานพระราชด�าริให้ส่วนราชการต่างๆ	 ร่วมกัน
พิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรเพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ีซ่ึงประกอบอาชีพท�านาไม่ได้ผลและขาดแคลนน�้าใน
การประกอบอาชีพ	ในลักษณะเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ผลการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	งำนด้ำนวิชำกำร

	 	 จัดท�าและปรับปรุงแปลงสาธิตด้านการเกษตรสาขาต่างๆ	 ภายในศูนย์ฯ	 เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของ
เกษตรกรและผู้สนใจ	รวมทั้งผลิตพันธุ์พืช	พันธุ์สัตว์คุณภาพดี	เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในกิจกรรมงานขยายผล	และ
ส่วนหนึ่งจ�าหน่ายเป็นรายได้หมุนเวียนของโครงการ	 เช่น	ผลิตพันธุ์สัตว์น�้า	๒,๐๐๐,๐๐๐	ตัว	สาธิตการผลิตไก่ลูกผสม
พืน้เมอืง	ผลติและกระจายเมลด็พนัธุข้์าวพนัธุดี์ในพืน้ทีแ่ปลงผลติเมล็ดพนัธุชุ์มชนในเครอืข่าย	๖๐๐	ไร่	จดัท�าแปลงเรียนรู้
ต้นแบบการปลกูมะนาวนอกฤด	ูการเพาะเห็ดเศรษฐกจิ	เกษตรทฤษฎใีหม่	และการปลกูไม้ผล	จดัท�าแปลงสาธติการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม	 ผลิตกล้าพันธุ์ไม้ป่าและพืชป่าอาหารท้องถ่ินรวม	 ๙๕,๐๐๐	 กล้า	 ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนแบบ 
ผสมผสาน	๕๐	แห่ง	พัฒนาและขยายผลเห็ดป่าในไม้วงศ์ยาง	และจัดท�าแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน�้าภายในพื้นที่ศูนย์ฯ

	 	 ๒.	งำนด้ำนกำรขยำยผล

  จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ	 ๖	 หลักสูตร	 รวมท้ังสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ 
แก่เกษตรกรที่มีความพร้อม	จ�านวน	๓๔๐	ราย		แบ่งเป็น	หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่	๕๐	ราย	หลักสูตรการปลูกมะนาว
นอกฤดูและการขยายพันธุ์พืช	๕๐	ราย	หลักสูตรการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก	๕๐	ราย	หลักสูตรเกษตรกรต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐	ราย	หลักสูตรการเพาะและขยายพันธุ์สัตว์น�้าและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง	๔๐	ราย	และ
หลกัสตูรการเลีย้งสตัว์น�า้และอนรุกัษ์ทรพัยากรประมง	๑๐๐	ราย	ในปีทีผ่่านมามผีูเ้ข้ามาศกึษาดงูานจ�านวน	๘,๐๐๐	คน
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	 	 ด้านการปศุสัตว์	 ด�าเนินการผลิตไก่ลูกผสมพ้ืนเมืองเพ่ือสาธิตและจ�าหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจ	 เป้าหมาย	
๑๕,๐๐๐	 ตัว	 และด�าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคทาจิมะภูพานให้กับเกษตรกร	๒๐๐	 ราย	 ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่าง 
ต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	๒๕๕๖	โดยได้รบัการสนบัสนนุน�า้เชือ้พ่อพันธุจ์ากศูนย์ศกึษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ
และให้บริการผสมเทียมพันธุ์วัวแล้ว	๓๑๑	ตัว	ปัจจุบันได้ลูกโคจ�านวน	๗๑	ตัว	
	 	 ด้านการประมง	 ได้ส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อพลาสติกเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนใน 
ครวัเรอืน	จ�านวนรวม	๑๐๐	ราย	ปล่อยพนัธุสั์ตว์น�า้ในแหล่งน�า้ชุมชน	๒	แห่ง	และส่งเสรมิกจิกรรมประมงโรงเรียน	๔	แห่ง
	 	 ด้านการพัฒนาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ	ด�าเนินการจัดกิจกรรมคุณครูป่าไม้ในโรงเรียน	๒	แห่ง	กิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนป้องกันรักษาป่า	 จ�านวน	 ๑๐๐	 ราย	 กิจกรรมอบรมเยาวชนสร้างคน 
สร้างป่า	๕๐	ราย	เครอืข่ายเยาวชนรกัษ์ป่ารักษ์น�า้	๘๐	ราย	และผูน้�าเกษตรกรต้นแบบการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรดนิ	๘๖	
ราย	รวมทัง้ด�าเนนิการขยายผลระบบวนเกษตร	“สร้างป่า	สร้างรายได้”	พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้กบัเกษตรกร	จ�านวน	
๔๐	ราย
		 		ด้านหม่อนไหมและโครงการศิลปาชีพฯ	 ด�าเนินการติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกโครงการศิลปาชีพฯ	 
จดัฝึกอบรมพร้อมมอบวสัดุอปุกรณ์ให้กบัเกษตรกร	ในหลกัสตูรการทอผ้าไหมมดัหมี	่และย้อมเส้นไหมด้วยสธีรรมชาต	ิ๔๐	ราย	
และหลกัสตูรการปลกูหม่อนเล้ียงไหมเบือ้งต้น	๓๐	ราย	นอกจากนี	้ยงัได้ร่วมกบัโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ	จัดท�าหลกัสตูร
การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อสืบทอดอาชีพด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร	ทั้งในด้านการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม	การสาวไหม	การฟอกย้อม	และการทอผ้าไหม	ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ�านวน	๖๐	ราย	พร้อม
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ	ให้กับโรงเรียนน�าไปขยายผลในปีต่อไปด้วย	
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โครงการฝายห้วยซางอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลบ่อแก้ว อ�าเภอบ้านม่วง จงัหวดัสกลนคร

เรื่องเดิม

	 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร	ี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 	 รบัโครงการก่อสร้างฝายห้วยซาง	 
ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ตามท่ี	 นายสุริด	 ดวงกุลสา	 ก�านันต�าบลบ่อแก้ว	 อ�าเภอบ้านม่วง	 จังหวัด
สกลนคร	ขอพระราชทาน	 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน�้าบริเวณห้วยซาง	 เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อน
ขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตร	และอุปโภคบริโภค	

ผลการด�าเนินงาน

	 ก่อสร้างฝายทดน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	๓๕.๐๐	เมตร	สูง	๓.๕๐	เมตร	ยาว	๔๕.๓๔	เมตร	พร้อมสะพาน 
คนเดนิข้ามกว้าง	๑.๘๕	เมตร	ก่อสร้างทางระบายน�า้ล้น	และขดุลอกหน้าฝาย		ปัจจุบนัได้ด�าเนนิการแล้วเสร็จตามแผนงาน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้า	โดยมีกลุ่มผู้ใช้น�้า	๒	กลุ่ม	สมาชิกกลุ่มจ�านวน	๒๐	คน

ฝายห้วยซางก่อสร้างเเล้วเสร็จ

พื้นที่รับประโยชน์

ประโยชน์ของโครงการ
 	 ท�าให้ราษฎรบ้านหว้าน	 หมู่ที่	 ๕	 ต�าบลบ่อแก้ว	 และราษฎรบ้านประชาสามัคคี	 หมู่ที่	 ๑๐	 ต�าบลม่วง	 อ�าเภอ
บ้านม่วง	จังหวัดสกลนคร	จ�านวน	๒,๓๒๐	คน	มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและท�าการเกษตรได้อย่างเพียงพอ	และ
สามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่การเกษตร	๖๐๐	ไร่	
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โครงการปรบัปรงุถนนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลเทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย

เรื่องเดิม

  สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้พระราชทานพระราชด�าร	ิเมือ่วนัที	่๑๓	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๗	
ให้ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่อมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	 กปร.)	 พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณการด�าเนินโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนสายบ้านจะตี-ผาจี	 ต�าบลเทอดไทย	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	
จังหวัดเชียงราย	ต่อมาเมื่อวันที่	๒๔	มีนาคม	๒๕๕๘	ได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติมให้ส�านักงาน	กปร.	พิจารณา
ให้การสนับสนุนการด�าเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านจะตี-ผาจี	เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดทั้งสาย		ซึ่งกองทัพบกได้
มอบหมายให้กองทัพภาคที่	๓	โดยกองพลพัฒนาที่	๓	เข้าด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงาน

	 	 ๑.	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		กว้าง	๓	เมตร	ยาว	๑๔.๙	กิโลเมตร	หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้าง		
ข้างละ	๐.๕๐	เมตร		(แบบ	ทบ.	๗๙๔๓)
	 	 ๒.	งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒	แนว	ขนาด	Ø	๑.๐๐	เมตร	ยาว	๒๓	เมตร	พร้อมก�าแพงปากท่อ	จ�านวน	
๒	แห่ง		(แบบมาตรฐานกรมทางหลวง)
	 	 ๓.	งานวางท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็	ขนาด	Ø	๐.๔๐	เมตร	พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาด	๐.๖๐	X	๐.๖๐		
เมตร	จ�านวน	๒๘	แห่ง	ยาวแห่งละ	๑๒		เมตร	รวม	๓๓๖	เมตร	(แบบมูลนิธิชัยพัฒนา)	
	 	 ๔.	งานก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	รูปตัว	V	ยาว	๘๕๐	เมตร
	 	 ๕.	งานก่อสร้าง	BOX	CULVERT	ท่อลอดเหลี่ยม	๒	ช่อง	ขนาด	๒.๔	x	๒.๔	เมตร	จ�านวน	๑	แห่ง

	 การด�าเนินงานโครงการปรับปรุงถนนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ในระยะแรก	 ได้ด�าเนินการเป็นไปตามแผน 
มีผลงาน	 ๑๐๐.๐๐	%	ปัญหาอุปสรรคที่มีเกิดจากภาวะฝนตกบางช่วง	 อย่างไรก็ตาม	 ถนนใช้ได้ตลอดระยะทาง	 ๑๕	
กิโลเมตร

งานก่อสร้าง	BOX	CULVERT	ท่อลอดเหลี่ยม	๒	ช่อง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินงานโครงการ

	 	 ๑.	ราษฎรในพื้นที่	จ�านวน	๘	หมู่บ้าน	๓๔๙	ครัวเรือน	ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการสัญจรเส้นทาง
ดังกล่าว
	 	 ๒.	 การขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกสบายข้ึนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะชาน�้ามันซึ่ง
เป็นโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามันเป็นการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ให้ราษฎรในพื้นที่มีงานท�า	มีรายได้	และเพิ่มความชุ่มชื่นให้พื้นที่ป่า
	 	 ๓.	 ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากทหารช่างเข้าช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
โดยเฉพาะการปรับปรุงถนนท่ีช�ารุดเพิ่มเติมให้กับประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์
อื่นๆ	 	

ด�าเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง	๓	เมตร	 
ยาว	๗	กิโลเมตร	หนา	๐.๑๕	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	๐.๕๐	เมตร	

(แบบ	ทบ.๗๙๔๓)	

หน่วยงานชุดปฏิบัติการที่	๑	และชุดปฏิบัติการที่	๒	จัดก�าลังพล
ด�าเนินการปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมในพื้นที่ลาดชันบริเวณรางระบายน�้า	

โดยด�าเนินการปลูกในลักษณะรูปตัววี

ด�าเนินการวางรางระบายน�้า	รูปตัว	V	ในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก	
รวมระยะทาง	๘๕๐	เมตร

จุดทางเบี่ยงส�าหรับพักรถขณะสวนทาง	จ�านวน	๔๒	จุด	ช่วยให้เกิด
ความปลอดภัย	และบริเวณทั้งสองข้างทางได้ด�าเนินการปลูกหญ้าแฝก	

และไม้ยืนต้นเสริม

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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โครงการอ่างเก็บน�า้ห้วยแม่จอก
ต�าบลเสรมิซ้าย  อ�าเภอเสรมิงาม  จงัหวดัล�าปาง

ความเป็นมา

	 นายสมพร	ไชยเมอืงชืน่	นายกเทศมนตรตี�าบลเสรมิซ้าย		อ�าเภอเสรมิงาม		จงัหวดัล�าปาง		ขอพระราชทานโครงการ
อ่างเก็บน�้าห้วยแม่จอกบริเวณบ้านดงหนองจอก		หมู่ที่	๙		ต�าบลเสริมซ้าย	เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน�้าส�าหรับ
อุปโภคบริโภคและท�าการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน		

ผลการด�าเนินงาน

	 	 อ่างเกบ็น�า้ห้วยแม่จอก		ตัง้อยูท่ีพ่กิดั	๔๗	QNV	๑๒๘-๙๓๕	ระวาง	๔๘๔๕	III		ล�าดับชดุ	L๗๐๑๘		บ้านดงหนองจอก	
หมู่ที่	 ๙	 ต.เสริมซ้าย	 อ.เสริมงาม	 	 จ.ล�าปางขนาดความจุ	 ๙๔๕,๕๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 ด�าเนินงานก่อสร้างท�านบดิน	 
ขนาดกว้าง	 ๘	 เมตร	 สูง	 ๒๐	 เมตร	 ยาว	 ๑๑๖	 เมตร	 พร้อมทางระบายน�้าล้นแบบรางเท	 ขนาดเส้นทางระบาย	 
กว้าง	๑๒	 เมตร	และกิจกรรมท่อส่งน�้าฝั่งซ้ายชนิดท่อแยก	ขนาดท่อส่งน�้าฝั่งขวาเส้นผ่านศูนย์กลาง	๐.๖๐	 เมตร	ยาว	
๑๑๐	 เมตร	 และท่อแยกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 ๐.๔๐	 เมตร	 ยาว	 ๕๕	 เมตร	 คลองดาดคอนกรีต	 กว้าง	 ๑	 เมตร	 
สูง	๐.๙๐	เมตร	ยาว	๓๐	เมตร	จ�านวน	๑	แห่ง	

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ๑.	ส่งน�า้ช่วยเหลือพืน้ทีเ่พาะปลกูโดยใช้ระบบเหมอืงฝายเดมิ	พืน้ท่ีรบัประโยชน์	ในฤดฝูน	๑,๐๐๐	ไร่		ประกอบด้วย
	 	 -		หมู่ที่	๒	บ้านสบท�า	ต.เสริมซ้าย	อ.เสริมงาม	จ�านวน		๑๘๒	ครัวเรือน	๖๒๐	คน
	 	 -		หมู่ที่	๙	บ้านดงหนองจอก	ต.เสริมซ้าย	อ.เสริมงาม	จ�านวน		๑๙๖	ครัวเรือน	๗๕๕	คน
	 	 -		กลุ่มบริหารการใช้น�้าอ่างฯ	ห้วยแม่จอก	มีสมาชิก	๑๗๒	ราย	๖๕๐	ไร่	กลุ่มพื้นฐาน	๑๑	กลุ่ม
	 ๒.	ส่งน�้าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง	๑๖๐		ไร่	จากเดิมท�าการเพาะปลูกได้น้อยมากอาศัยน�้าฝนนอกฤดู
และสูบน�้าจากการขุดบ่อบาดาล
	 ๓.	สามารถเพิ่มผลผลิตการเกษตรต่อไร่มากขึ้น
	 	 -		ฤดูฝน	ผลผลิตข้าวเหนียวพันธุ์	กข.๖		จากผลผลิตเฉลี่ย	๔๐๐-๔๕๐	กก./ไร่	จะเพิ่มเป็น		๖๐๐-๘๐๐	กก./ไร่
	 	 -		ฤดูแล้ง	ผลผลิตถั่งลิสง		จากผลผลิตเฉลี่ย	๕๐๐-๕๕๐	กก./ไร่	จะเพิ่มเป็น	๘๐๐-๙๐๐	กก./ไร่
	 ๔.	เป็นแหล่งน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตโครงการและบริเวณใกล้เคียงสามารถบรรเทาความ
เสียหายเนื่องจากอุทกภัยด้านท้ายน�้า	เป็นแหล่งท่องเที่ยวของราษฎรเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืด

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน�า้อนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
บ้านอาแว หมู่ท่ี ๖ ต�าบลมะรอืโบตก อ�าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน�้า
ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ตามที่	 นายลอมะ	วอลี	 ผู้ใหญ่บ้าน	บ้านอาแว	หมู่ที่	๖	ต�าบลมะรือโบตก	
อ�าเภอระแงะ	 จังหวัดนราธิวาส	 ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน�้าล้นพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน	 เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎร	๓	หมู่บ้าน	ต�าบลมะรือโบตก	ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภค

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมชลประทานด�าเนนิการก่อสร้างฝายทดน�า้คอนกรตีเสรมิเหลก็	สงู	๒.๖๐	เมตร.ยาว	๑๒.๐๐	เมตรพร้อมระบบ
ส่งน�้า	ความยาว	๗,๐๘๐	เมตร	พร้อมอาคารประกอบ	เพื่อจัดส่งน�้าไปยังบ้านเรือนของราษฎร	อีกทั้ง	ก่อสร้างบ่อพักน�้า	
ความจ	ุ๑,๖๐๐	ลกูบาศก์เมตร	จ�านวน	๑	แห่ง	และถงัเกบ็น�า้	ความจ	ุ๕๐	ลกูบาศก์เมตร	จ�านวน	๔	แห่ง	ส�าหรับส�ารองน�า้
ไว้ใช้ในยามขาดแคลน	

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 สามารถส่งน�้าเพื่อช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านบาโงระนะ	หมู่ที่	๕	บ้านอาแว	หมู่ที่	๖	และ
บ้านกูแบบาเดาะ	หมู่ที่	๗	ต�าบลมะรือโบตก	อ�าเภอนะแงะ	จังหวัดนราธิวาส	จ�านวน	๕๒๗	ครัวเรือน	๓,๘๑๒	คน	ได้มี
น�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี

การจัดตั้งกลุ่ม/การสร้างเครือข่าย

	 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้า	 โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 ๒๗	
พฤศจิกายน	๒๕๕๖	เพื่อให้ราษฎรบริหารจัดการน�้ากันเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการฝายบ้านอาแวพร้อมระบบส่งน�้าฯ	ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ระหว่างด�าเนินงานโครงการฯ

ก่อนด�าเนินงานโครงการฯ

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

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ส�านักงาน	 กปร.	 ด�าเนินงานประสานและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 ในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก	 ส�านักติดตามประเมินผล	 	 ร่วมกับส�านักประสานงานโครงการพ้ืนท่ี	 ๑-๔	
ส�านักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์		และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ส�านักงาน	กปร.						-ร่วมกันติดตามผลลัพธ์การด�าเนิน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ�านวน	๑๐	โครงการ	ได้แก่

			 ๑)	โครงการสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้าบ้านหินลาด	จังหวัดมหาสารคาม
	 ๒)	โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ก๋วม	จังหวัดล�าปาง
	 ๓)	โครงการฝายน�้างาว	(บ้านปันใต้)	พร้อมระบบส่งน�้า	จังหวัดล�าปาง
	 ๔)	โครงการฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน�้า	จังหวัดน่าน
	 ๕)	โครงการฝายห้วยโก๋น	๒	พร้อมระบบส่งน�้าและรางรับน�้าฝนพร้อมถังเก็บน�้าฝน		จังหวัดน่าน
	 ๖)	โครงการจัดหาน�้าสนับสนุนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานที		จังหวัดเชียงใหม่
	 ๗)	โครงการระบบระบายน�้าและปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์	จังหวัดยะลา
	 ๘)	โครงการปรับปรุงระบบประปา	ระบบระบายน�้าและงานป้องกันตลิ่งโรงเรียนอิบตีดาวิทยา	จังหวัดนราธิวาส
	 ๙)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนธรรมพิทยาคาร	จังหวัดปัตตานี
	 ๑๐)	โครงการจัดหาแหล่งน�้าให้ประชาชนบ้านนาเหรียง	(ท่อผันน�้าบ้านนาเหรียง)	จังหวัดชุมพร

ผลการติดตาม

 ด้านแผนงาน 
	 	 	 การด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรม	 และภาพรวมของโครงการตลอดจนผลงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
และก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดทุกโครงการ		
 ด้านเป้าหมาย 
	 	 	 การด�าเนินงานโครงการ	 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้	 และบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้	 โดย
สามารถจัดหาน�้าต้นทุนได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 และสามารถแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ได	้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการฯ
 ด้านการบริหารจัดการ
   การบรหิารจัดการในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการ	 ได้มีแผนงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์	 โดยเตรยีมการ
จดัตัง้กลุม่ผูร้บัประโยชน์	ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมของผูร้บัประโยชน์จากโครงการ	ส่วนใหญ่จะได้รบัประโยชน์จากกจิกรรมตาม
แผนงาน	ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	แล้ว	แต่มี	๓	โครงการ	ทีผู่ร้บัประโยชน์ยงัไม่ได้ประโยชน์จากกจิกรรมโครงการ	ปีงบประมาณ	
๒๕๕๗	เนือ่งจาก	เช่น		โครงการด�าเนนิการต่อเนือ่ง	๒	ปี	แต่ในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ได้รบัการจดัสรรงบประมาณด�าเนนิการ 
ปลายปี	 จึงท�าให้กิจกรรมด�าเนินงานไม่แล้วเสร็จแต่เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้	 และบางโครงการจะต้องตั้งงบประมาณ 
ด�าเนนิการใช้ประโยชน์ต่อเนือ่ง
 ความพึงพอใจ
	 	 	 ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก	

	 ทั้งนี้	สามารถสรุปผลลัพธ์การด�าเนินงานในภาพรวมของการด�าเนินงานโครงการ	ได้ดังนี้
 ๑)	การด�าเนินงานโครงการต่างๆ	มีกิจกรรมครบถ้วนเป็นไปตามแผนที่วางไว้
	 ๒)	การด�าเนินงานโครงการต่างๆ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	และบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้
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	 ๓)	 การบริหารจัดการในส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการ	 ได้มีแผนงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์	 โดยเตรียมการ 
จดัตัง้กลุม่ผูร้บัประโยชน์ส�าหรบัการมส่ีวนร่วมของผูร้บัประโยชน์จากโครงการ	ส่วนใหญ่จะได้รบัประโยชน์จากกจิกรรม
ตามแผนงาน	ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	แล้ว	แต่มี	๓	โครงการ	ที่ผู้รับประโยชน์ยังไม่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมของโครงการ	
ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	เนื่องจาก	เช่น		โครงการด�าเนินการต่อเนื่อง	๒	ปี	แต่ในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ได้รับการจัดสรร
งบประมาณด�าเนนิการปลายปี	จงึท�าให้กจิกรรมด�าเนนิงานไม่แล้วเสร็จแต่เป็นไปตามแผนทีร่ะบไุว้	และบางโครงการจะ
ต้องตั้งงบประมาณด�าเนินการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง
	 ๔)	 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโครงการฯแล้ว	 ต่างมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก	

 ข้อเสนอแนะ

  ๑)	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรเข้าร่วมประชุมกับประชาชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่ม ี
ส่วนได้ส่วนเสยี	(stakeholders)	ทัง้ระยะก่อนด�าเนนิโครงการ	ระหว่างด�าเนินโครงการและหลังโครงการเสร็จส้ิน
	 	 ๒)	 โครงการแล้วเสร็จ	 ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง	 ในระยะต่อไป	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรแนะน�า 
ส่งเสริมให้ประชาชนบ�ารุงรักษาดูแลระบบส่งน�้าให้สามารถใช้งานได้อย่างยั่งยืน
	 	 ๓)	 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีควรเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมประชาชนให้มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน�้ามาก
ยิ่งขึ้น	เช่น	การใช้น�้าให้เหมาะสมกับชนิดพืช	เป็นต้น

	 	 ทั้งน้ี	 ผลการติดตามผลลัพธ์และข้อเสนอแนะดังกล่าวผู้บริหารส�านักงานได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน�าไปพิจารณา
ปรับแก้ไขกระบวนการท�างาน	เพื่อให้โครงการเกิดการใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว	และยั่งยืน	สนองพระราชด�าริได้ต่อไป
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การตดิตามโครงการสถานีสบูน�า้ด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�า้บ้านหนิลาด
	อ�าเภอเมืองมหาสารคาม	จงัหวดัมหาสารคาม

การตดิตามโครงการอ่างเก็บน�า้แม่ก๋วมอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอเมืองปาน		จงัหวดัล�าปาง

การตดิตามโครงการจดัหาแหล่งน�า้ให้ราษฎรบ้านนาเหรยีง (ท่อผันน�า้บ้านนาเหรยีง) 
อ�าเภอสว	ีจงัหวดัชมุพร

สถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน�้า เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ร่วมกันติดตาม
ผลการด�าเนินงานของโครงการ

พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการฯ

อ่างเก็บน�้าแม่ก๋วมอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	ความจุ	๑,๐๖๔,๒๐๐	

ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการฯ การน�าน�้าจากระบบส่งน�้าเข้าแปลงเกษตร

ถังพักน�้า	ขนาดความจุ	๒๗๕	ลูกบาศก์เมตร ท่อส่งน�้า	ความยาว	๔,๐๐๗	เมตร เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	ร่วมกันติดตาม
ผลการด�าเนินงานของโครงการฯ
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การประเมินผลโครงการพัฒนาพืน้ท่ีลุม่น�า้ปากพนังอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
จงัหวดันครศรธีรรมราช

	 	 โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน�้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชด�าริ	 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึ	๑๓	ครัง้	โดยเริม่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน	๒๕๒๑	ซึง่ขณะนี	้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริดังกล่าว	
มาพิจารณาด�าเนินงานโครงการจนแล้วเสร็จ	ประกอบด้วย

๑.	การก่อสร้างประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ	 (นามพระราชทาน)	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 
	 มีช่องระบายน�้ารวม	 ๑๐	 ช่อง	 ขนาดช่องละ	 ๒๐	 เมตร	 ระบายน�้าได้	 ๑,๔๓๐	 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท	ี 
	 โดยก่อสร้างทีบ้่านบางป้ี	ต�าบลหลู่อง	อ�าเภอปากพนงั	จงัหวดันครศรธีรรมราช	ซึง่ช่วยในการป้องกนัน�า้เค็ม 
	 รกุตัวเข้ามาในแม่น�า้ปากพนงั	พร้อมทัง้	ก่อสร้างระบบระบายน�า้	ก่อสร้างคนัแบ่งน�า้จดื	–	น�า้เคม็	ระยะทาง	 
	 ๙๑.๕	กิโลเมตร	และระบบชลประทาน	พื้นที่	๕๕๖,๖๐๐	ไร่
๒.	การพัฒนาด้านการประมง
๓.	การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร
๔.	การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

	 	 ดังนั้น	ส�านักงาน	กปร.	จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ด�าเนินการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการพฒันาโครงการพฒันาพืน้ทีป่ากพนงัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	พิจารณาช่วงปีก่อนและหลัง	พ.ศ.	๒๕๔๒	(ก่อน
และหลังการสร้างประตูอุทกวิภาชประสิทธิ)	 ๓	 มิติ	 ได้แก่	 ด้านทรัพยากรน�้า	 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการฟื้นฟ ู
นาร้าง	และด้านสิ่งแวดล้อม	โดยมีผลการประเมิน	พบว่า	

ด้านทรัพยากรน�้า

	 	 การก่อสร้างและด�าเนนิการของประตรูะบายน�า้อทุกวิภาชประสิทธ	ิมคีวามชดัเจนว่า	ท�าให้สามารถทีจ่ะเก็บกัก
น�า้จืดทีม่ปีรมิาณมากในช่วงฤดฝูน	ไว้ใช้เป็นปรมิาณน�า้ส�ารองในฤดูแล้ง	รวมทัง้สามารถเกบ็กกัน�า้ในฤดูแล้งทีไ่หลเข้ามา
ในปริมาตรเก็บกักของประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิไว้ใช้ได้	 สามารถให้ความมั่นใจกับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน�้า
ปากพนัง	 โดยเฉพาะทางตอนล่างของลุ่มน�้า	 ว่าจะมีปริมาณน�้าจืดส�ารองไว้ให้ท�าการเพาะปลูกในฤดูแล้ง	 และจากสถิติ
การเพาะปลูกข้าวในฤดูแล้งท่ีมีเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด	 ซ่ึงไม่เพียงแต่ภาคเกษตรกรรมเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จาก
การด�าเนินการประตูระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธินี้	 แม้แต่ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการท่องเที่ยว	 ก็ยัง
สามารถน�าน�้าจืดที่เก็บกักไว้ในล�าน�้าปากพนังไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ด้วยเช่นกัน

	 	 ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อถึงฤดูแล้งน�้าเค็มจะรุกขึ้นไปตามแม่น�้าปากพนัง	จนถึงอ�าเภอชะอวด	คิดเป็นระยะทางตาม
ความยาวของแม่น�า้ปากพนงั	ประมาณ	๑๐๐	กโิลเมตร	การท�าการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง	บริเวณ	๒	ฝ่ังแม่น�า้	จึงไม่สามารถ
ท�าได้	 น�้าประปาจะมีรสกร่อยในช่วงฤดูแล้ง	 แต่เมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทาน	ตามโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังแล้ว	มีแหล่งเก็บกักน�้าจืดเพิ่มมากขึ้น	สามารถท�าการเกษตรในฤดูแล้งได้มากขึ้น	รวมถึงเป็น
แหล่งน�้าดิบเพื่อการผลิตน�้าประปา
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	 ปรมิาณน�า้ทีส่ามารถใช้สนบัสนนุการท�านาปรงัในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงั	ในปีฝนแล้ง	สามารถสนบัสนนุได้ประมาณ	
๑๑๕,๐๐๐	 ไร่	 ในปีฝนปกติสนับสนุนได้ประมาณ	 ๑๗๕,๐๐๐	 ไร่	 และในปีฝนตกชุกสามารถสนับสนุนได้ประมาณ	
๒๒๐,๐๐๐	ไร่	โดยไม่เกิดการขาดแคลนและกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

	 การจัดสรรน�้าเพื่อการเกษตร	 สามารถสนับสนุนในเขตพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังรวมทั้งส้ิน	
๕๕๗,๐๐๐	ไร่	และสามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้รวมทั้งสิ้น	๒๗๘,๙๐๐	ไร่

	 การบรรเทาปัญหาอุทกภัย	 เมื่อเปรียบเทียบกรณีการเกิดน�้าท่วมในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	กับสภาพในปัจจุบัน	พบว่า
ปัจจบุนัสามารถลดระดบัน�า้ท่วมด้านเหนอืประตูระบายน�า้อทุกวภิาชประสทิธจิากเดิม	+๑.๔๒	เมตร	(รทก.)	ลงประมาณ	
๒๐	เซนติเมตร	และระยะเวลาน�้าท่วมจากเดิมนาน	๒๕	วัน	 เหลือมีผลกระทบเพียงเพียง	๑๖	วัน	และเมื่อด�าเนินการ
พัฒนาเต็มศักยภาพของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังแล้วจะท�าให้ปัญหาน�้าท่วมลดลง	 โดยสามารถลดระดับ 
น�า้ท่วมด้านเหนอืประตรูะบายน�า้อทุกวภิาชประสิทธไิด้	๔๓	เซนติเมตร	ลดระยะเวลาน�า้ท่วมให้เหลือเพียง	๑๐	วนัเท่านัน้

	 นอกจากนี้	 ผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ศึกษา	 จ�านวน	 ๔๙๕	 ชุด	 พบว่า 
โดยภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในด้านทรัพยากรน�้าเป ็นไปในด้านบวก	
คิดเป ็นร ้อยละ	 ๙๐	 ของจ�านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด	 และเมื่อเปรียบเทียบ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกประเด็น
การศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างคิดว่ามีการ
เปลีย่นแปลงด้านทรพัยากรน�า้เกิดขึน้ในพืน้ที่
มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๙.๕๐	 ซึ่งหาก
พิจารณาในแต่ละอ�าเภอในพื้นท่ีศึกษาก็เป็น
ไปในทศิทางเดียวกนั	นัน่คอื	การเปลีย่นแปลง
ด้านทรัพยากรน�้าที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที ่
โดยรวมหลงัมโีครงการฯ	มคีะแนนสงูกว่าก่อน
มีโครงการฯ	 ซึ่งหมายความว่าทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านทรัพยากรน�้า
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเอง	

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและฟื้นฟูนาร้าง

	 ประชาชนมีความคิดเห็นว่าหลังมีโครงการฯ	แล้วมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินดีขึ้น	แต่มีการบุกรุกป่า
มากขึ้นด้วย
	 พื้นที่นาข้าวลดลงมากในระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๕๐	โดยลดลงจาก	๘๔๔,๐๒๔.๔๒	ไร่	ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	
เหลอืเพยีง	๔๐๘,๓๕๔.๒	ไร่	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	และยงัคงมแีนวโน้มลดลงต่อเนือ่ง	จนเหลอืพืน้ทีน่าข้าว	๓๗๕,๓๖๗.๗๙	ไร่	
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องจากมีประกาศปรับลดราคารับจ�าน�าข้าวในช่วงปีเพาะปลูก	๒๕๔๙/๕๐	และ
มาตราการระบายสต๊อกข้าวของคณะกรรมการนโยบายข้าว	(กนข.)	ส่งผลต่อราคาข้าวในประเทศและราคาส่งออกน่าจะ
มีแนวโน้มลดลง	แต่ราคาต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรยังคงเพิ่มสูงขึ้น	จึงส่งผลให้เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนลักษณะ
การผลิตมาเป็นเกษตรที่ใช้ต้นทุนต�่า	 ส่วนพื้นที่นาร้างมีพื้นที่ลดลงเหลือ	๓๕,๑๓๓.๖๙	 ไร่	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	จากเดิม
ซึ่งมีพื้นที่นาร้าง	๗๑,๖๖๗.๒๐	ไร่	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	นั่นคือ	ในพื้นที่นาข้าวภายหลังมีโครงการฯ	ยังคงมีแนวโน้มลดลง	 
เช่นเดียวกับพื้นที่นาร้าง	 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากพื้นที่นาข้าวหรือพื้นที่นาร้างมาเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช
เศรษฐกจิ	เช่น	ปาล์มน�า้มนั	ยางพารา	มกีารท�านาปรัง	และปลูกพืชเศรษฐกจิเพ่ิมข้ึน		มรีายได้เพ่ิมข้ึน	ซ่ึงผลการศกึษาของ
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ส�านักงานเศรษฐกิจเกษตร	เขต	๘	พบว่า	เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน
ปัจจุบันมีรายได้สุทธิเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีประมาณ	๕๓,๙๙๘	 บาท	
และเมื่อโครงการฯ	มีการพัฒนาเต็มที่ตามเป้าหมายที่วางไว้	เกษตรกร
จะมรีายได้สทุธเิฉลีย่ต่อครวัเรอืนต่อไป	๒๓๔,๕๒๕ บาท	เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับเกษตรกรในพื้นที่เกษตรน�้าฝนที่มีรายได้สุทธิเฉล่ียต่อครัวเรือน 
ต่อปี	๙,๘๗๑	บาท	เห็นได้ว่าเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานมีรายได้
สุทธิเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงกว่าเกษตรกรในพื้นที่เกษตรน�้าฝน	 ประมาณ	
๒.๒	–	๓.๓๕	เท่า

ด้านสิ่งแวดล้อม

คุณภำพดิน
	 พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังเป็นพื้นที่ราบลุ่ม และดินส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียวมีการระบายน�้าเลว ดังนั้น จึงมักเกิดปัญหาน�้าท่วมและน�าไป 
สู่การเกิดปัญหาน�้าท่วมในโพรงดิน	(Water	logging)	ซึ่งเป็นผลให้เกิด
ภาวะดินขาดอากาศท�าให้คุณภาพเสียไป ส่วนในบริเวณที่ติดกับทะเล
จะมีปัญหาเรื่องดินเค็ม และการท�านากุ้งกุลาด�าในพื้นที่น�้าจืด ท�าให้ปริมาณเกลือที่อยู่ในดินละลายไหลซึมลงสู่น�้าใต้ดิน
และกระจายไปยังพื้นที่นาข้าวใกล้เคียง

ทรัพยากรป่าไม้

 ป่าบกมีพื้นที่ลดลง	 เนื่องจากการก�าหนดแนวป่าไม้ที่ไม่ชัดเจนท�าให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรกรรม	
การลักลอบตัดไม้	และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	เช่น	ถนน	เป็นต้น
	 ป่าพรุมีการบุกรุกพื้นที่	เผาป่า	และไฟป่าท�าให้ป่าพรุลดลง	น�้าในพรุมีระดับลดลงและมีความเปรี้ยวมากขึ้น	เมื่อ
น�้าในป่าพรุแห้งและมีการทับถมของกิ่งไม้	จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ท�าให้เกิดไฟป่า
	 ป่าชายเลนไม่เจริญเติบโตได้ดังเดิมเนื่องจากมีการปิดประตูระบายน�้าท�าให้ระบบนิเวศน�้ากร่อยสูญหายไป	
สัตว์น�้ำ
	 การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ	 สัตว์น�้ากร่อยสูญหาย	 เนื่องจากระบบนิเวศน�้ากร่อยหายไปจากการปิดประตู
ระบายน�้าอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งส่งผลให้สัตว์น�้าไม่สามารถอพยพไปวางไข่หรือเจริญเติบโตได้ตามวงจรชีวิต	นอกจากนี้ 
ในแม่น�้าล�าคลองยังมีการแพร่ระบาดของวัชพืชน�้า	และน�้ามีการเน่าเสีย	ส่งผลให้จ�านวนสัตว์น�้าลดลง

การระบาดของวัชพืชน�้า

	 วัชพืชน�้าในเขตน�้าจืดมีการแพร่กระจายตัวอย่างรวดเร็ว	 และหนาแน่น	 วัชพืชน�้าหลักท่ีพบคือ	 ผักกระฉูด	 และ
ผักตบชวาลอยน�้า มีการสะสมของตะกอนอินทรีย์และมีสารอาหารในล�าน�้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการเจริญ
เติบโตของสาหร่ายและวัชพืชน�้า  

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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การติดตามงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ขององคมนตรีในพื้นที่ต่างๆ
พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี
วันที่	๑๙	มกราคม	๒๕๕๘

 ตรวจเยี่ยมโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
วันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๗

 เดินทางไปร่วมรับเสด็จ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่	๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๗

	 เป็นประธานในพธิเีปิดงาน	“๓	ทศวรรษ	ศนูย์ศึกษำกำรพัฒนำภพูำนฯ	กับงำนของพ่อ”	ณ	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 
	 ภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ต�ำบลห้วยยำง	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดสกลนคร	 ซึ่งในโอกาสนี้	 
	 นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตร	ีได้ให้เกยีรตแิสดงปาฐกถาพเิศษในหวัข้อ	“เศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรทฤษฎใีหม่”	 
	 พร้อมทัง้ร่วมการเสวนาทิศทางการต่อยอดขยายผลในทศวรรษหน้า	ร่วมกบั	เลขาธิการ	กปร.	ผูว่้าราชการจงัหวดั 
	 สกลนคร	และผู้แทนกรมชลประทาน

วันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๘

	 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด	 “โครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน	 พัฒนาชายหาดร่วมกัน	 เพ่ือสานฝัน 
	ทะเลงาม	ครั้งที่	๑๒”	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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วันที่	๒๗	-	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๘

	ประชุมหารือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	สัญจร	ครั้งที่	๑๑

วันที่	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๘
 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด	 “โครงการปลูกป่าบกและป่าต่างระดับเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	ครบ	๕	รอบ	วันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๘”	ณ	บริเวณ
พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโป่งมะม่วงหวาน	ต�าบลร�าพัน	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

วันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๘๓	พรรษา	เทดิไท้องค์ราชนิ	ีณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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วันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	 ๕	 รอบ	 
วันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๘	และปีดินสากล	ณ	โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	อ�าเภอโพธาราม	จังหวัดราชบุรี	

วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘

	 เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	๘๓	พรรษา	เทิดไท้องคร์าชนิ	ีณ	ศนูย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	

วันที่	๒	-	๓	กันยายน	๒๕๕๘

	 งานชมศูนย์ศึกษา	พัฒนาความรู้	 ดูนิทรรศการ	 ครั้งที่	 ๑๖	ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	ภายใต้ชื่องาน	“พิกุลทองเทิดไท้	 
๖๐	พรรษำ	เจ้ำฟ้ำนักพัฒนำ”	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดนราธิวาส

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
วันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๗

	ตรวจเยีย่มผลการด�าเนนิงานโครงการบรรเทาอทุกภยัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	จังหวดัจันทบรีุ	เพ่ือเป็นก�าลังใจ
ให้เจ้าหน้าทีท่ีร่่วมกนัด�าเนนิงานโครงการฯ	
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นายพลากร สุวรรณรัฐ
วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๗

	ตดิตามการด�าเนนิงาน	ณ	โครงการพฒันาพืน้ทีต่�าบลเหล่ากอหกอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิอ�าเภอนาแห้ว	จงัหวดัเลย

วันที่	๗	–	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

	ตดิตามความก้าวหน้าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิในพืน้ทีจ่งัหวดัน่าน	๓	โครงการ	ดังนี้

๑.	โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรและฟื้นฟูป่ำต้นน�้ำล�ำธำรบ้ำนห้วยหยวก	จังหวัดน่ำน	

๒.	โครงกำรพัฒนำบ้ำนกอก	–	บ้ำนจูนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	อ�ำเภอปัว	จังหวัดน่ำน

๓.	สถำนพีฒันำกำรเกษตรทีสู่งตำมพระรำชด�ำรบ้ิำนสะจุก	-	สะเก้ียง	อ�ำเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิจงัหวดัน่ำน

วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๗

	เดนิทางไปเยีย่มและตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานโครงการพฒันาคุณภาพชวิีตประชาชนบ้านบางกลอย	–	
บ้านโป่งลึก	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลห้วยแม่เพรียง	อ�าเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี

วันที่	๓	–	๔	ธันวาคม	๒๕๕๗

	ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	๔	โครงการ	ดังนี้
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๑.	สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริดอยแบแล	อ�ำเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่

๒.	โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตรำษฎรบ้ำนซิแบรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ต�ำบลแม่ตื่น	 อ�ำเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่

๓.	สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริบ้ำนเสำแดง	อ�ำเภอกัลยำณิวัฒนำ	จังหวัดเชียงใหม่

๔.	สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริดอยอมพำย	อ�ำเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	๑๐	–	๑๒	ธันวาคม	๒๕๕๗

	ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	๕	โครงการ	ดังนี้

๑.	โครงกำรพัฒนำดอยตุง	(พื้นที่ทรงงำน)	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	จังหวัดเชียงรำย

๒.	สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริดอยบ่อ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงรำย

๓.	โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริดอยยำว	ดอยผำหม่น	ดอยผำจิ	อ�ำเภอเวียงแก่น	จังหวัดเชียงรำย

๔.	สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริห้วยหยวกป่ำโซ	อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	จังหวัดเชียงรำย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๗	–	๘	มกราคม	๒๕๕๘

	 ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	๔	โครงการ	ดังนี้

๑.	สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริห้วยเมืองงำม	อ�ำเภอแม่อำย	จังหวัดเชียงใหม่
๒.	โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด�ำริดอยด�ำ	อ�ำเภอเวียงแหง	จังหวัดเชียงใหม่
๓.	สถำนีพัฒนำกำรเกษตรที่สูงตำมพระรำชด�ำริดอยม่อนล้ำน	อ�ำเภอพร้ำว	จังหวัดเชียงใหม่
๔. ศูนย์บริกำรกำรพัฒนำขยำยพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้ำนไร่อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเชียงใหม่

๕.	โครงกำรศึกษำและพัฒนำกำรปลูกชำน�้ำมันบ้ำนปำงมะหัน	อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	จังหวัดเชียงรำย
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วันที่	๒๙	-	๓๐	มกราคม	๒๕๕๘

	ตดิตามความก้าวหน้าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิในพืน้ทีจ่งัหวดัแม่ฮ่องสอนและจงัหวดัเชียงใหม่	จ�านวน	
๒	โครงการ	ดังนี้

๑.	 โครงกำรอนรุกัษ์แหล่งพนัธกุรรมไม้สกั	 และพฒันำคณุภำพชีวติรำษฎร บรเิวณป่ำลุม่น�ำ้ของ-ลุ่มน�้ำปำยอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒.	สถำนสีำธิตและถ่ำยทอดกำรเกษตร	ป่ำไม้	ส่ิงแวดล้อม	อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิบ้ำนแปกแซม	อ�ำเภอเวยีงแหง	
จงัหวดัเชยีงใหม่

วันที่	๕	-	๗	มีนาคม	๒๕๕๘

	ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	และจังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	
๕	โครงการ	ดังนี้

๑.	ศูนย์พัฒนำพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	อ�ำเภอแม่สำย	จังหวัดเชียงรำย

๒.	ศูนย์วิจัยและพัฒนำชำน�้ำมันและพืชน�้ำมัน	อ�ำเภอแม่สำย	จังหวัดเชียงรำย

๓.	โครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติชมุชนในพ้ืนทีอ่นรุกัษ์อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิอ�ำเภอเวยีงป่ำเป้ำ	จงัหวดัเชียงรำย

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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๔.	โรงเรียนบ้ำนกองแขก	อ�ำเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่
๕.	โครงกำรพฒันำป่ำไม้อนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรสิวนป่ำสริกิิต์ิ	อ�ำเภอแม่แจ่ม	จงัหวดัเชียงใหม่

วันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๘

	ติดตามสถานการณ์น�้าเขื่อนอุบลรัตน์	อ�าเภออุบลรัตน์	จังหวัดขอนแก่น

	ติดตามสถานการณ์น�้าเขื่อนล�าปาว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาฬสินธุ์

	ติดตามสถานการณ์น�้าเขื่อนน�้าอูน	อ�าเภอพังโคน	จังหวัดสกลนคร
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วันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๕๘

 ติดตามการด�าเนินงานการบริหารจัดการน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ	 พื้นที่แก่งละว้า	 หนองกองแก้ว	 ต�าบล
ศรีบุญเรือง	อ�าเภอชนบท	จังหวัดขอนแก่น	ประกอบด้วย

๑.	กำรท�ำประมงในพื้นที่ดินเค็ม	บ้ำนหนองนำขวัญ	ต�ำบลเมืองเพีย	อ�ำเภอบ้ำนไผ่
๒.	กำรขุดคลองเชื่อมหนองกองแก้วถึงกุดละว้ำ	ต�ำบลศรีบุญเรือง	อ�ำเภอชนบท
๓.	ฝำยที่ด�ำเนินกำรโดยชุมชน	บ้ำนชีกกค้อ	ต�ำบลเมืองเพีย	อ�ำเภอบ้ำนไผ่

	 เยี่ยมชมการบริหารจัดการน�้าชุมชน	 ตามแนวพระราชด�าริ	 บ้านค�าปลายหลาย	 ต�าบลบ้านดง	 อ�าเภออุบลรัตน	์
จังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	๓	จุด	

๑.	คลองรับน�้ำ	พื้นที่แก้มลิง	และฝำยที่ด�ำเนินกำรโดยชุมชน	(รับน�้ำหลำกและกักเก็บน�้ำเพื่อกำรเกษตร)
๒.	ฝำยยกระดับน�้ำเข้ำระบบสระน�้ำส�ำรอง	(บริหำรควำมเสี่ยง)	
๓.	สระน�้ำส�ำหรับระบบประปำหมู่บ้ำน	(เพิ่มปริมำณน�้ำต้นทุน)

วันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๘

	ติดตามสถานการณ์น�้าของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์	ณ	เขื่อนภูมิพล	อ�าเภอสามเงา	จังหวัดตาก

	เยี่ยมชมการบริหารจัดการน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

	ตดิตามสถานการณ์น�า้ของเขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดน	ณ	เขือ่นแควน้อยบ�ารงุแดน	อ�าเภอวดัโบสถ์	จงัหวดัพษิณโุลก

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๒๗	มีนาคม	๒๕๕๘

วันที่	๒๕	มีนาคม	๒๕๕๘

	โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยทอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอโพธิ์ตาก	จังหวัดหนองคาย

	โครงการอ่างเก็บน�้าบึงโขลงหลงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดบึงกาฬ

วันที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๘

 ติดตามผลการส�ารวจ	 เส้นทางสายถนนสายบ้าน 
	 จะตี-ผาจี	ต�าบลเทอดไทย	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จงัหวัด 
	 เชียงราย	 พร ้อมมอบแบบก ่อสร ้ างที่ ได ้ รับ 
	 พระราชทานให้กบักองพลพฒันาที	่๓	(แบบดงักล่าว 
	 เป็นของมูลนิธิชัยพัฒนา)	

วันที่	๒๖	มีนาคม	๒๕๕๘

	โครงการอ่างเก็บน้าห้วยโท-ห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดาริ	อาเภอโคกศรีสุพรรณ	จังหวัดสกลนคร

	โครงการพัฒนาลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ	จังหวัดสกลนคร	–	จังหวัดนครพนม

 โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่	๓	(เต่างอย)	ต�าบลเต่างอย	อ�าเภอเต่างอย	จังหวัดสกลนคร

	โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านห้วยหวด	ต�าบลจันทร์เพ็ญ	อ�าเภอเต่างอย	จังหวัด
สกลนคร
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วันที่	๙	-	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘		

 สถานสีบูน�า้บางนรา	๓๐	โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรักษาลุ่มน�า้บางนราอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลศาลาใหม่	อ�าเภอ
ตากใบ	จังหวัดนราธิวาส

	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส

	 แปลงเกษตรผสมผสานแบบเศรษฐกจิพอเพยีง	 บ้านนายด�า	 หะยะมนิ	 บ้านพกิลุทอง	หมูท่ี	่ ๖	 ต�าบลกะลวุอเหนอื	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส

	 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน�้าโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลสุไหงปาดี	 	 อ�าเภอสุไหงปาดี	 
จังหวัดนราธิวาส

	 แปลงนาบ้านโคกอิฐ-โคกในในเขตโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาลุ่มน�้าโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ 
ต�าบลพร่อน	อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส

วันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๕๘

 

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยตาจูอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลกันทรอม	อ�าเภอขุนหาญ	จังหวัดศรีสะเกษ

 โครงการเขื่อนล�านางรองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 บ้านโนนดินแดง	 ต�าบลโนนดินแดง	 อ�าเภอโนนดินแดง	
จังหวัดบุรีรัมย์

	โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่	๔ต�าบลโนนดินแดง	อ�าเภอโนนดินแดง	จังหวัดบุรีรัมย์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๕๘

 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยพลาญเสือตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านโนนสูง	ต�าบลโดมประดิษฐ์	อ�าเภอ
น�้ายืน	จังหวัดอุบลราชธานี
	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยพลาญเสือตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านโนนสูง	ต�าบลโดมประดิษฐ์	 อ�าเภอ
น�้ายืน	จังหวัดอุบลราชธานี
	โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยวังใหญ่	บ้านตายอย	ต�าบลโดมประดิษฐ์	อ�าเภอน�้ายืน	จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่	๒๗	เมษายน	๒๕๕๘

 เดินทางไปประชุมและติดตามงาน	ณ	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ 
องคมนตรไีด้ประชมุและรบัฟังการบรรยายสรปุโครงการ	ทีไ่ด้เริม่สร้างมาต้ังแต่ปี	๒๕๕๒	 โดยมแีผนการด�าเนนิงาน	 
๙	ปี	 คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี	 ๒๕๖๑	 โครงการฯ	ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�าบลแก่งดินสอ	สามารถกักเก็บน�้า 
ได้	๒๙๕	ล้านลูกบาศก์เมตร	ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน	๑๑๑,๓๐๐	ไร่

วันที่	๒๑	–	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘

 ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ใน 
			พื้นที่จังหวัดเชียงราย	รวม	๒	โครงการ	ดังนี้

๑.	 โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูปที่	 ๒	 (แม่จัน)	 ต�ำบลป่ำซำง 
					อ�ำเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงรำย
๒.	โครงกำรปรับปรุงถนนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	บ้ำนจะตี 
					–ผำจ–ีป่ำซำงแสนสดุแดน	อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	จงัหวดัเชยีงรำย

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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วันที่	๒๕	–	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘

 โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	บ้านป่าตาเขยีว	ต�าบลท่าข้าม	อ�าเภอปะนาแระ	
จังหวัดปัตตานี

 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 บ้านเคียน	 ต�าบลพ่อมิ่ง	 อ�าเภอปะนาแระ	
จังหวัดปัตตานี		

 ท่าเทยีบเรอื	อ�าเภอสายบรีุ	จงัหวดัปัตตาน	ี(หาดวาสุกรี)	เยีย่มชมตลาดปลาชมุชน	และการด�าเนนิงานของประมง
ชายฝั่ง

วันที่	๓	-	๔	มิถุนายน		๒๕๕๘

 โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเบตง	จังหวัดยะลา
 เขื่อนบางลาง	อ�าเภอบันนังสตา	จังหวัดยะลา
 โครงการระบบระบายน�้า	ต�าบลท่าสาป	ต�าบลพร่อน	และต�าบลยุโป	อ�าเภอเมือง	จังหวัดยะลา
 โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลบางเก่า	อ�าเภอสายบุรี	จังหวัดปัตตานี

วันที่	๑๐	-	๑๒	มิถุนายน		๒๕๕๘

 ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี		ณ	วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี	 (มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)	 ต�าบลเขาตูม	 อ�าเภอยะรัง	 
จังหวัดปัตตานี

 ประธานเปิดงาน	“ร้อยใจ	หนึ่งร้อยปี	นราธิวาส	และงานกาชาด	ประจ�าปี	๒๕๕๘”	ณ	สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	 
๖	รอบ	พระชนมพรรษา	(สวน	ร.	๕)

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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 องคมนตรแีละคณะ	ร่วมบนิส�ารวจป่าพรโุต๊ะแดง	(เขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี)	ในเขตอ�าเภอตากใบและอ�าเภอสุไหงโกลก

 โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	บ้านโคกปาฆาบอืซา	ต�าบลกะลุวอเหนอื	อ�าเภอ
เมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส		

 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	บ้านโคกโก	ต�าบลโต๊ะเด็ง	 	อ�าเภอสุไหงปาดี	
จังหวัดนราธิวาส

 โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	บ้านตอหลัง	ต�าบลตันหยงลิมอ	อ�าเภอระแงะ	
จังหวัดนราธิวาส

วันที่	๑๘-๑๙	มิถุนายน	๒๕๕๘

 ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 จ�านวน	๓	 โครงการ	 และ
จังหวัดเชียงราย	จ�านวน	๑	โครงการ	ดังนี้

๑.	โครงกำรฟื้นฟูสภำพป่ำไม้อ�ำเภอเชียงดำว	-	ไชยปรำกำร	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่	๒	
(ห้วยจะค่ำน)	
๒.	โครงกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่งอน	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเชียงใหม่
๓.	โรงงำนหลวงอำหำรส�ำเร็จรูปที่	๑	(ฝำง)	จังหวัดเชียงใหม่
๔.	 โครงกำรปรับปรุงถนนอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 บ้ำนผำจี–จะตี–ป่ำซำงแสนสุดแดน	 อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง	 
จังหวัดเชียงรำย

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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วันที่	๑๖	–	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๘

 เดินทางไปติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี	
ประกอบด้วย	

๑.	 โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่โดยรอบวัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริอ�ำเภอบำงละมุง	 
จังหวัดชลบุรี
๒.	โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำรัชโลธรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	อ�ำเภอเกำะจันทร์	จังหวัดชลบุรี
๓.	โครงกำรบรรเทำอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี

การท�าน�้าสมุนไพรของกลุ่มผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาพื้นที่ 
โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ

สนทนากับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรธรรมชาติในพื้นที่โครงการพัฒนา
พื้นที่โดยรอบวัดญานังวรารามฯ

เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ	ในพื้นที่โครงการ
ที่ได้เข้ารับการอบรมให้รักในทรัพยากรธรรมชาติ

ทางเดินศึกษาธรรมชาติในโครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวงรัชโลธร
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘

 ตรวจเยี่ยมโครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอห้วยกระเจา	จังหวัดกาญจนบุรี และ
ได้มอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	“ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมกับรำษฎร	ร่วมมือกันสร้ำงควำม
ชุ่มชื้นให้เกิดขึ้นในพื้นที่โครงกำรฯ	โดยร่วมกันปลูกต้นไม้	และใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นไม้บริเวณบนภูเขำหลังองค์พระ	
โดยให้ด�ำเนินกำรในวำระวันส�ำคัญต่ำงๆ	ของประเทศไทย	เช่น	วันเฉลิมพระชนมพรรษำ	และวันส�ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ”

วันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๘
 ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงถนนฯ	 และรับฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน	ณ	 สนามกีฬาโรงเรียน 
บ้านจะตี	หมู่ที่	๑๖	ต�าบลเทอดไทย	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จังหวัดเชียงราย

วันที่	๑๙	-	๒๐	สิงหาคม	๒๕๕๘
 โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 หมู่ที่	 ๕	 ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว	 อ�าเภอเชียรใหญ	่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 โครงการศึกษาทดลองการปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้าปากพนัง	 ต�าบลขนาบนาก	 อ�าเภอปากพนัง	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช

 โครงการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่าทุง่ทะเลอันเนือ่งมาจากพระราชด�าริ		ต�าบลเกาะกลาง	อ�าเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบ่ี
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี		อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ณ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดกระบี่

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 

119



วันที่	๒๖	-	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๘
 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร	ตามแนวพระราชด�าริ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร

 เขื่อนรัชชประภา	อ�าเภอบ้านตาขุน	จังหวัดสุราษฎธานี

 โครงการแก้มลงิหนองแท่นแก้วอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	บ้านทุง่ดอน	หมูท่ี	่๔	ต�าบลถ�า้สงิขร	อ�าเภอครีีรัฐนคิม	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่	๗	กันยายน	๒๕๕๘

 ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โครงกำรอ่ำงเก็บน�้ำห้วยคล้ำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร	ิ
อ�ำเภอหนองวัวซอ	จังหวัดอุดรธำนี	

 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยตาดข่าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลหนองอ้อ	อ�าเภอหนองวัวซอ	จังหวัดอุดรธานี
 โครงการฝายกัน้น�า้ห้วยหนิอ้ม	 บ้านหนองลมุพุก	ต�าบลนาม่วง	 อ�าเภอประจกัษ์ศลิปาคม	 (พื้นที่ขยายผลโครงการ 
ปิดทองหลังพระ)

วันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๘
 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยอีจ้ออันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลทมนางาม	อ�าเภอโนนสะอาด	จังหวัดอุดรธานี

 โครงการฝายหนองเดือนห้าบ้านนาดี	ต�าบลพังงู	อ�าเภอหนองหาน	จังหวัดอุดรธานี

 โครงการอ่างเก็บน�้าฝายหลวง	บ้านหนองแวง	ต�าบลไชยวาน	อ�าเภอไชยวาน	จังหวัดอุดรธานี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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การเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	 กปร.)	 	 ได้ให้
ความส�าคญักบัการพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู	้ความสามารถ	มคุีณธรรม	จรยิธรรม	สามารถปฏบิติังานสนองพระราชด�าริ
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	รวมทัง้ผลกัดันภารกจิขององค์กรบรรลผุลส�าเรจ็	สอดคล้องกบัพนัธกจิและยทุธศาสตร์ส�านกังาน	
กปร.	นโยบายของรัฐบาลตลอดจนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรอืน	๒๕๕๒	–	๒๕๕๖	ทีก่�าหนดให้ข้าราชการพลเรือนต้องมสีมรรถนะในการปฏบิติัราชการอย่างมอือาชพี	
เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน	 โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ดังนี้	

	 ๑.	ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�านักงาน	กปร.	
	 	 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ	 เกี่ยวกับงาน
อัตราก�าลัง	การสรรหา	และค่าตอบแทนและสวัสดิการ	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้		
		 ๑.๑	ด้านโครงสร้างและอัตราก�าลัง	
	 	 	 มปีระกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านกังาน	กปร.	พ.ศ.	๒๕๕๘	เพ่ือรองรบัยทุธศาสตร์การพฒันา
หน่วยงานของส�านักงาน	กปร.	ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่เพิ่มขึ้น	โดยจัดตั้งส่วนราชการระดับกองเพิ่มขึ้น	๒	กอง	
ได้แก่	กองประสานงานโครงการพื้นที่	๓	และกองประสานงานโครงการพื้นที่	๔	ท�าให้ส�านักงาน	กปร.	มีส่วนราชการ
ระดับกองทั้งหมด	๘	 กอง	๓	 ส่วนราชการฐานะไม่เทียบเท่ากองอยู่ในบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ	 แต่ทั้งนี้ไม่
กระทบกับระดับต�าแหน่งอ�านวยการสูงที่ก�าหนดไว้เดิม	 	
	 ๑.๒	ด้านการสรรหา
	 	 	 ๑)	 การสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการในต�าแหน่งรองเลขาธิการ,	 ที่ปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิ	 ๓	
ต�าแหน่ง	และผู้อ�านวยการสูง	เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา	๓	ต�าแหน่ง	เชี่ยวชาญเป็นอ�านวยการสูง	๓	ต�าแหน่ง	ช�านาญการ
พิเศษเป็นอ�านวยการต้น	๑	ต�าแหน่ง	ช�านาญการเป็นช�านาญการพิเศษ	๓	ต�าแหน่ง			
	 	 	 ๒)	การสรรหาข้าราชการต�าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนระดบัปฏบิตักิาร	๑	ต�าแหน่ง	และสรรหา
พนกังานราชการ	และพนกังานประจ�าส�านกังาน	๓	ต�าแหน่ง
	 	 	 ๓)	 การคัดเลือกบุคคล	 และการประเมินผลงานบุคคล	 เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับช�านาญการ	(ตามหลักเกณฑ์	ว	๑๐	ปี	๒๕๔๘)	จ�านวน	๘	ราย

	 ๒.	ด้านสวัสดิการ
	 		ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกและมงกุฎไทย	๓๖	ราย	
จัดตรวจสุขภาพประจ�าปี	๒๕๕๘	ให้แก่บุคลากรของส�านักงาน	กปร.	สวัสดิการอาหารกลางวันให้แก่ลูกจ้างประจ�า	และ
พนักงานราชการ	 ต�าแหน่งพนักงานขับรถยนต์และพนักงานบริการ	 รวม	๑๘	 คน	 จัดสถานที่ออกก�าลังกายและเครื่อง
ออกก�าลังกาย	 โดยได้จัดสถานท่ีออกก�าลังกายกลางแจ้งและภายในอาคารส�านักงาน	 ประสานองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพฯ	(ขสมก.)	จดัให้มกีารขยายเส้นทางเดนิรถโดยสารประจ�าทางสาย	๕๙	มายงัเชงิสะพานพระราม	๘	ต่อเนือ่งจาก
ปีที่ผ่านมาและได้ประสานกรมเจ้าท่า	 ส�านักงานเขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 และผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยา
และเรอืข้ามฟาก	เพือ่จดัให้มบีรกิารเรอืโดยสารรบั	–	ส่ง	ยงัท่าเรอื	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างปรบัปรงุท่าเรอืให้อยูใ่นสภาพพร้อม
ใช้งาน	
	 ๓.	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๘	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้พัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐานของหลักสมรรถนะ	 การเป็นคนดี	 

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการเป็นผู้น�า	 นอกจากพัฒนาบุคลากรในส�านักงาน	 กปร.	 แล้ว	 ยังได้มีการพัฒนาบุคลากร 
ส่วนต่างๆ	ทีม่ส่ีวนในการขับเคลือ่นการพฒันาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยมรีายละเอยีด
สรุปได้	ดังนี้
	 	 ๒.๑	หลักสูตรที่ส�านักงาน	กปร.	ด�าเนินการจัดฝึกอบรมเอง		๘	หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรมรวม	๑,๐๕๗	คน	
	 	 ๒.๒	 หลักสูตรที่ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก	 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน	 รวม	 ๔๕	
หลักสูตร	ผู้เข้ารับการอบรม	๘๗	คน	โดยมีหลักสูตรที่ส�าคัญ	ดังนี้		 	

	 	 ๒.๓	ทุนไปฝึกอบรม/ศึกษาดูงานต่างประเทศ
	 	 	 ในปี	๒๕๕๘	ส�านักงาน	กปร.ได้รับทุนจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	และสถานทูตอิสราเอล	เพื่อส่ง
บุคลากรไปฝึกอบรมต่างประเทศ	จ�านวน	๒	ทุน	๑.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวแบบการด�าเนินธุรกิจ
และการเริ่มต้นกิจการ	ส�าหรับผู้ประกอบการสตรีในชุมชนชนบท	ณ	ประเทศอิหร่าน	๒.	ผู้ประกอบการแนวใหม่	จาก
ความคิดสู่การท�าธุรกิจ	ณ	ประเทศอิสราเอล
      

การด�าเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
	 การด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์	 ของส�านักงาน	 กปร.	 ตลอดปี	 ๒๕๕๘	 ได้ด�าเนินการผลิตและเผยแพร่ 
แนวพระราชด�าร	ิผลส�าเรจ็จากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิและการขยายผลเศรษฐกจิพอเพยีงทีป่ระชาชนและ
โดยเฉพาะเกษตรกรทีไ่ด้น�าไปประยกุต์ใช้การด�ารงชวีติ	เป็นทีป่ระจักษ์ถงึผลส�าเร็จเหน็ผลอย่างเป็นรูปธรรม	ผ่านส่ือทกุแขนง	
ดังนี้

๑.	สื่อวิทยุ
  ๑.๑		การจัดรายการสดเผยแพร่ทางสื่อวิยุ	จ�านวน	๓	รายการ	ดังนี้		

•	 รายการวิทยุ	ชุด	“ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา”		ความยาว	๒๐	นาที	จ�านวน	๔๐	ตอน
ทุกวันพุธ	เวลา	๑๑.๒๐	–	๑๑.๔๐	น.	ทางสถานีวิทยุ	จส.๑๐๐	

•	 รายการวิทยุเพื่อสังคม	ออกอากาศ	ทุกวันพฤหัสฯ	เวลา	๑๘.๔๐	-๑๙.๐๐	น.	ทาง	FM	๑๐๑
•	 รายการวิทยุ	“มองรอบกรุง”	ออกอากาศ	ทุกวันจันทร์	เวลา	๑๔.๑๐	ทาง	FM	๙๕.๕	

	 	 ๑.๒		การผลิตสารคดี
•	 สารคดีละครเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันส�าคัญ	 ความยาว	 ๑๕	 –	 ๒๐	 นาที	 จ�านวน	 ๒๐	 ตอน	 

ออกอากาศทุกวันจันทร์	 –	 ศุกร์	 วันละ	 ๑	 ครั้ง	 เวลา	 ๐๕.๒๐	 น.	 และทุกวันเสาร์	 และอาทิตย์	 
เวลา	๐๗.๑๕	น.	ทางสถานีวิทยุ	จส.	๑๐๐

	 	 ๑.๓		การผลิตข่าวเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ	ในปี	๒๕๕๘	จ�านวน	๔	รายการ	ได้แก่	FM	๙๖.๐	จส.	๑๐๐	FM	๑๐๑															
FM	๙๕.๕	FM	๙๒.๕	รวมเผยแพร่ทั้งสิ้น	๕๗๖	ครั้ง

๒.	สื่อโทรทัศน์
	 สำรคดีเฉลิมพระเกียรติ	ประกอบด้วย
	 	 ๑.		สารคดี	ชุด	“ร้อยไทยด้วยดวงใจ”	เผยแพร่ในวันส�าคัญๆ	จ�านวน	๙	ตอน	ความยาว	๒	นาที	ทางสถานี
โทรทัศน์ไทย	ช่อง	๓,	ช่อง	๕,	ช่องไทยพีบีเอส	และช่อง	NBT
	 	 ๒.		สารคดี	ชุด	“แสงส่องไทย”	ความยาว	๗	–	๑๐	นาที	จ�านวน	๙	ตอน	เผยแพร่ทาง	Youtube
	 	 ๓.		สารคดีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ทั้ง	๖	ศูนย์ฯ		

	 สำรคดเีชงิข่ำว	ประกอบด้วย
	 	 ๑.		สารคดเีชิงข่าว	ชุด	“ร้อยไทยด้วยดวงใจ”	ความยาว	๒	นาที	จ�านวน	๑๐	ตอน	เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง	๕	รายการข่าว	๕	หน้า	๑
	 	 ๒.		สารคดีเชิงข่าว	ชุด	“ปวงประชำ	ร่มเย็น	เป็นสุข”	ความยาว	๒	นาที	จ�านวน	๓๐	ตอน	เผยแพร่ทุกวันเสาร์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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ช่วงเวลา	๒๐.๒๐	-	๒๐.๓๐	น.	ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(NBT)	-	สกูป๊	ความยาว	๕	นาท	ีจ�านวน	๑๐	ตอน	
เผยแพร่วนัอาทติย์	เวลา	๑๗.๐๐	–	๑๗.๒๕	น.	ทางสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย	(NBT)	และทวีโีกลบอลเนต็เวร์ิค	
(TGN)	ทุกวันเสาร์ที่	๒	และ	๔	เวลา	๑๒.๑๐	–	๑๒.๓๕	น.	

๓.		สื่อสิ่งพิมพ์		
	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ทางส่ือหนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 และวารสาร	 
ประกอบด้วย	ข่าว	จ�านวน	๖๐	ข่าว/ปี	บทความ	๑๐	บทความ/ปี	ข่าวสังคม	๓๐	ข่าว/ปี	ภาพข่าว	๓๐	 ภาพข่าว/ปี

๔.		สื่อมวลชนสัญจร
	 จดัสือ่มวลชนสญัจร	โครงการ	สือ่อำสำ	สบืสำนพระรำชด�ำริ	โดยน�าส่ือมวลชนจากส่วนกลางร่วมเผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ระหว่างวันที่	๕	–	๖	สิงหาคม	๒๕๕๗		ประกอบด้วย

•	 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซ่อง	จังหวัดฉะเชิงเทรา
•	 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์	จังหวัดสระแก้ว
•	 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�าริ	จังหวัดอ่างทอง
•	 ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง	จังหวัดอ่างทอง

	 โครงกำรค่ำยเยำวชน	รู้งำนสืบสำนพระรำชด�ำริ	(RDPB	CAMP)	รุ่นที่	๕	จ�านวน	๒	ครั้ง	ในพื้นที่ภาคกลาง	 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ	๘๐	คน	และภาคเหนือ	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	๘๐	คน
  ครั้งที่	๑		ระหว่างวันที่	๒๖	มิถุนายน	–	๒	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ในพื้นที่
ภาคกลาง	และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ครั้งที่	๒		ระหว่างวันที่	๑๕	-	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ณ	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ในพื้นที่ภาคเหนือ	
และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดเชียงใหม่

	 การประกวด	 เยำวชนอำสำสืบสำนพระรำชด�ำริ	 ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	 (RDPB)	 
รุน่ที	่๕	โดยในวนัที	่๒๘	กนัยายน	๒๕๕๘	ได้มพีธิมีอบรางวลัให้กบัผลงานของเยาวชน	ในการประกวด	เยาวชนอาสา	สบืสาน
พระราชด�าริ	จ�านวน	๑๒	ทีม	จากนายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี		ซึ่งผู้ชนะการประกวดจากค่ายเยาวชนฯ	รุ่นที่	๕	
ครั้งที่	 ๑	 ประกอบด้วย	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 โครงการ	 “เด็กท�าได้	 ผู้ใหญ่ท�าดี	 สร้างวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว 
พระราชด�าร”ิ	ทมี	ACCT	รกัษ์หนองหาร	จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรต	ิจงัหวัดสกลนคร	ผู้ชนะ 
การประกวดจากค่ายเยาวชนฯ	รุ่นที่	๕	ครั้งที่	๒	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	โครงการ	“สวนพืชผักเกษตรอินทรีย์	และสวน
สมุนไพรเศรษฐกิจพอเพียง”	 ทีมชมรมเศรษฐกิจพอเพียง	 จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัดพิษณุโลก	 ได้รับ
ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายอ�าพล	 เสนาณรงค์	 องคมนตรี	พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ	จากส�านักงาน	กปร.	และทุน
ด�าเนินโครงการสถาบันละ	๒๐,๐๐๐	บาท	
	 นอกจากนี้	ยังมีรางวัลชมเชยมอบให้แก่เยาวชนที่ร่วมส่งโครงการ	จ�านวน	๑๐	โครงการ	ได้แก่

๑)	โครงการ	“คิดให้ดี	ท�าให้พอ”	ทีมกลางกลาง	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๒)	โครงการ	“โรงอาหารของฉันสานฝันเพื่อพ่อ”	ทีมสานฝันเพื่อพ่อ	จากมหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง
๓)	โครงการ	“วรรณกรรมสร้างป่าสืบสานพระราชด�าริ”	ทีมเด็กเซราะกราว	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	
๔)	โครงการ	“เยาวชนรักษ์น�้า	รักษ์ผืนป่า”	ทีมต้นกล้าทานตะวัน	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
๕)	โครงการ	“อนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มแม่น�้าท่าจีน	เพื่อสร้างชีวิตแก่ชุมชน”	ทีมก้านกล้วยสุพรรณ	ในชมรมตามรอย
โครงการในพระราชด�าริ	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	ศูนย์สุพรรณบุรี
๖)	โครงการ	“จัดการน�้าจากบ่อกุ้งที่ปล่อยลงสู่แหล่งน�้าตามธรรมชาติ	ในชุมชนบ้านหนองนิ้วเอน”		ทีมชบาแก้ว	
ในชมรมตามรอยโครงการในพระราชด�าริ	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	ศูนย์สุพรรณบุรี
๗)	 โครงการ	 “สืบสานการศึกษาทางไกลเพื่อน้อง”	ทีม	 eDLTV	 Team	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
จังหวัดพิษณุโลก	
๘)	โครงการ	“เยาวชนอาสาสร้างน�้าเพื่อในหลวง”	ทีมรามรักษ์ป่า	จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	วิทยาเขตบางนา	

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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๙)	โครงการ	“กล้ารักษ์น�้าเพื่อในหลวง”	ทีมบูรพาพยัคฆ์	มหาวิทยาลัยบูรพา	
๑๐)	 โครงการ	 “ปลูกป่าจิตส�านึกสู่เยาวชนรุ่นใหม่	 สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์”	 ทีมมณีอินทร์	 จากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

๕.	การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	(หนังสือ/เอกสารเผยแพร่)	
	 มีผู้สนใจขอรับการสนับสนุนหนังสือต่างๆ	 ที่ส�านักงาน	 กปร.	 จัดท�าขึ้น	 ในปี	 ๒๕๕๘	 จ�านวน	 ๓๘,๐๗๘	 และ 
ในปี	๒๕๕๘	ได้ผลิตหนังสือต่างๆ	จ�านวนทั้งสิ้น	๙	รายการ	ประกอบด้วย	

วารสาร	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
หนังสือ	๔๐	ตัวอย่ำงเกษตรกรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ
หนังสือ	๖๐	พรรษำ	ขวัญหล้ำ	ประชำไทย
หนังสือ	แบบอย่ำงและแนวทำงกำรเป็นคนดีและคนเก่ง	โดย	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี
หนังสือ	เศรษฐกิจพอเพียง	โดย	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี
เอกสาร	เศรษฐกิจพอเพียง	ปรัชญำชี้ถึงแนวทำงกำรด�ำรงชีวิต	(พิมพ์ซ�้า)
เอกสาร	หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	(พิมพ์ซ�้า)
หนังสือ	หลักกำรทรงงำน	ฉบับการ์ตูน
บันทึก	โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

๖.	กิจกรรมพิเศษ	การสร้างเครือข่าย
	 ๑.	โครงการ	เครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ	สืบสำนพระรำชด�ำริ	รุ่นที่	๒	ระหว่างวันที่	๔	-	๖	สิงหาคม	๒๕๕๘	 
ผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ	ทั้งสิ้น	๙๐	คน

๗.	การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
๑. สนับสนุนนทิรรศการและข้อมลูให้กบัศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดั

จันทบุรี	วันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๗
๒. แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 “พอเพียง...เพื่อพ่อ”	 ในงาน	 “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง	 ร.	 ๙	 

ณ	หอรัชมงคล	สวนหลวง	ร.	๙	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	-	๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๗	
๓. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	“๙	รักพ่อ	งานของในหลวง”
๔. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๘๗	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๗	ระหว่างวันที่	๓๐	

พฤศจิกายน	-	๖	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	บริเวณท้องสนามหลวง
๕. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๘๗	พรรษา	

พาราไดซ์	พาร์ค	สดุดีเทิดไท้	องค์ราชัน	“ตามรอยพ่อ...วิถีพอเพียง”	ระหว่างวันที่	๓	-	๗	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	ศูนย์การค้า
พาราไดซ์	พาร์ค	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร

๖. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	๘๗	พรรษา	
วันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)

๗. แสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจัดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ	วันที่	๑๐	มกราคม	๒๕๕๘	ณ	กองพล 
ทหารม้าที่	๒	รักษาพระองค์	กองการศึกษา	โรงเรียนรักษาดินแดน	ศูนย์การก�าลังส�ารอง

๘. แสดงนิทรรศการวิชาการ	 “เทิดพระเกียรติ	 ๘๗	พรรษา...ราชพฤกษ์นิทรรศ”	 วันที่	 ๒๓	 มกราคม	๒๕๕๘	 
ณ	โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม	จังหวัดสมุทรปราการ

๙. นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม
ราชินีนาถ	วันศุกร์ที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ณ	กองบัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ	กองทัพบก

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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๑๐. นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เกี่ยวกับหลักเกษตรธรรมชาติ 
บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	ในงานมหกรรมเกษตรธรรมชาต	ิครัง้ที	่๑๗	ประจ�าปี	๒๕๕๘	ระหว่างวนัที	่๑๑	-	๑๕	
กุมภาพนัธ์	๒๕๕๘	ณ	บรเิวณแปลงสาธติ	ทดลอง	ศนูย์ฝึกและพัฒนาอาชพีเกษตรกรรรมวดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๑๑. นิทรรศการเผยแพร่ให้ความรูเ้รือ่ง	“เศรษฐกิจพอเพยีง”	ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูน้�าหน่วยงาน	
ให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 สามารถท�างานด้านการพัฒนาอย่างมืออาชีพ	 ระหว่างวันที่	 ๑๖	 -	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 
ณ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	ส�านักพัฒนาสังคม

๑๒. นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในโครงการ
ธรรมะสากล	ครั้งที่	๕	ตอน	“ธรรมราชากับประชาชน”	วันศุกร์ที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ณ	อาคารจัตุรัสจามจุรี	ชั้น	๑	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓. นิทรรศการในงาน	 “รวมใจภักดิ์	 รักษสยาม”	 ครั้งที่	 ๒	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ	 ๘๘	พรรษา	 ในปี	 ๒๕๕๘	 วันที่	 ๑๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 หอประชุมใหญ่	
มหาวิทยาลัยสยาม

๑๔. นทิรรศการในงานชมุนมุยวุเกษตรกรระดบัประเทศ	ปี	๒๕๕๘	เพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีเนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย	ุ๖๐	พรรษา	๒	เมษายน	๒๕๕๘	ซึง่จัดขึน้ระหว่างวนัที	่๑๕	-	๑๘	
มีนาคม	๒๕๕๘	ณ	กองบังคับการ	๑	กองบังคับการฝึกพิเศษ	กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	ค่ายพระราม	๖

๑๕. ส�านกังาน	กปร.	ร่วมกับ	ส�านกังานเขตบางพลดั	จดันิทรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	 ๖๐	พรรษา	 ๒	 เมษายน	๒๕๕๘	ภายใต้ชื่อ	 “๖๐	พรรษา	 
ขวัญหล้าประชาไทย”	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	๒	-	๓	เมษายน	๒๕๕๘	ณ	บริเวณสะพานพระราม	๘

๑๖. ส�านักงาน	กปร.	ร่วมจัดนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
ทั่วโลก	ประจ�าปี	๒๕๕๘	วันพุธที่	๒๙	เมษายน	๒๕๕๘

๑๗. ส�านักงาน	 กปร.	 ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
ในชื่อ	 “พระผู้สร้างรอยยิ้ม”	ณ	หอประชุมมหาวชิราลงกรณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร	 จังหวัดสกลนคร	 ระหว่าง 
วันที่	๖	-	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘

๑๘. ส�านกังาน	กปร.	ร่วมจัดนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ	สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในช่ือ	
“พระผู้สร้างรอยยิ้ม”	ครั้งที่	๒	ณ	หอประชุมพิพัฒน์มงคล	องค์บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	จังหวัดสมุทรสงคราม	
ระหว่างวันที่	๒๑	-	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘

๑๙.	ส�านักงาน	กปร.	ร่วมจัดนิทรรศการในงาน	“ฟลายอิ้ง	แอท	เชียงค�า”	ณ	สนามบินเชียงค�า	อ�าเภอเชียงค�า	
จังหวัดพะเยา

๒๐. ส�านกังาน	กปร.	ร่วมจัดนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ	สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในช่ือ	
“พระผู้สร้างรอยยิ้ม”	ครั้งที่	๓	ณ	หอประชุมช้างเผือก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	จังหวัดกระบี่

๒๑. ส�านักงาน	กปร.	ร่วมกับกระทรวงกลาโหม	จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม
ราชินีนาถ	เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	ระหว่างวันที่	๕	-	๖	สิงหาคม	๒๕๕๘	ณ	บริเวณอาคาร	กระทรวงกลาโหม

๒๒. ส�านักงาน	กปร.	 ร่วมกับกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ	จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินนีาถ	เพือ่เผยแพร่พระราชกรณยีกจิ	ระหว่างวนัที	่๑๐	-	๑๑	สงิหาคม	๒๕๕๘	ณ	หน้าอาคารกองบัญชาการ	
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๒๓. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	๓	ในงาน	Save	the	World	Expo	2015	
ระหว่างวันที่	๑๘	–	๒๐	กันยายน	๒๕๕๘	ณ		ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา	

๒๔. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 ร่วมกับ	 อ�าเภอหัวหิน	 จัดงานเกษตรและของดีเมืองหัวหิน	 ระหว่างวันที่	 ๒๘	
กันยายน	–	๔	ตุลาคม	๒๕๕๘	ณ	สวนหลวงราชินี	

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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การด�าเนินงาน
ด้านศึกษาและขยายผลของส�านักงาน	กปร.

งานด้านศึกษาและขยายผล

	 ส�านกังาน	กปร.ได้ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานโครงการศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ	อย่างต่อเนือ่ง	โดยเมือ่วนัท่ี	๙	ตุลาคม	
๒๕๕๗	และเมือ่วนัท่ี	๒๓	เมษายน	๒๕๕๘	ได้จดัการประชุมคณะกรรมการบรหิารโครงการศูนย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าริ	 โดยมี	 ฯพณฯ	 อ�าพล	 เสณาณรงค์	 องคมนตรี	 เป็นประธาน	 มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ	 หน่วยงาน 
ส่วนกลางทีเ่กีย่วข้อง	และเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน	กปร.	เพือ่ให้ศนูย์ศกึษาการพัฒนาฯ	ทัง้	๖	แห่ง	รายงานผลการด�าเนนิงานและ 
พิจารณาโครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาฯ	 ส�าหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละฤดูกาลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

	 	 เมื่อวันที่	๑	 เมษายน	๒๕๕๘	จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ	โดยมี	ฯพณฯ	พลากร	สุวรรณรัฐ	เป็นประธาน	เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการศึกษา	ทดลอง	วิจัย
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ประจ�าปี	๒๕๕๘	โดยมีโครงการฯ	ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบทั้งสิ้นจ�านวน	๓๓	โครงการ	
วงเงินงบประมาณ	๗.๕	ล้านบาท	

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ร ิ(สำ�นักง�น กปร.)
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	 เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๘	จัดประชุมศูนย์ศึกษาฯ	สัญจร	ครั้งที่	๑๑	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดนราธิวาส	มีหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมการประชุมฯ	รวม	๑๕๐	คน	เป็นเวทีที่เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ	 ๖	 แห่งได้เรียนรู้ศึกษาดูการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ในเขตพื้นที่ภาคใต้	
และร่วมพบปะพดูคยุหารือแลกเปลีย่นความคดิเห็นและร่วมกนัเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา/อปุสรรคในการด�าเนนิงาน
ของศูนย์ศึกษาฯ	

	 คณะอนุกรรมการวิชาการฯ	ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานโครงการศึกษา	ทดลอง	วิจัย	โดยติดตาม
ผลความก้าวหน้าด้านงานศึกษาวิจัยของศูนย์ศึกษาฯ	ทั้ง	๖	แห่ง	และได้ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่นักวิจัย	รวมทั้ง
ได้การจัดท�าคู่มือ	ข้อตกลงในการจัดท�าโครงการศึกษา	วิจัย	รวมทั้งแบบเสนอโครงการวิจัยและโครงการทดสอบ	เพื่อใช้ 
เป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 เป็นรูปแบบเดียวกัน	 ส�าหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานศึกษาวิจัยจาก 
ส�านักงาน	กปร.	

	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 สิงหาคม	๒๕๕๘	ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิล์ด	
กรงุเทพฯ	ส�านกังาน	กปร.	และส�านกังานวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	ได้ร่วมสร้างเครอืข่ายเพือ่บรูณาการการด�าเนนิงานด้านการ
ขยายผล	โดยได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ น�าองค์ความรู้จากผลงานวจัิยและพัฒนาทีเ่กีย่วข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	มาขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม	โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการขยายผลถ่ายทอด
องค์ความรู้ผลการศึกษา	 วิจัยและพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น	 น�าไปสู่การปฏิบัติสรรสร้างคุณประโยชน์	 ต่อยอดการพัฒนาเพื่อแก้
ปัญหาให้แก่สังคม	องค์กร	ชุมชนต่างๆ	ของประเทศ	

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี  ๒๕๕๘ 
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โครงการเฉลมิพระเกียรต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘

	 	 ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม
บรมราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมาย	ุ๕	 รอบ	๒	 เมษายน	๒๕๕๘		 
ขวญัหล้าประชาไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสาน
งานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	(ส�านกังาน	กปร.)	ร่วมกบั 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 กรมป่าไม้	 
กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	 และธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส.)	 จัดท�า	 “โครงการ
เฉลมิพระเกยีรติ	สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘”	ภายใต้ชื่อ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	 	๖๐	พรรษา	 โดยประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก	๓	ด้าน	ได้แก่	 (๑)	ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	(๒)	ด้านอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงฯ	 และ	 
(๓)	ด้านการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และจดัท�าหนังสอืเฉลมิพระเกยีรติฯ	

โดยน้อมน�าแนวพระราชด�ารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเป็นแนวทางในการด�าเนนิโครงการฯ	
และเมื่อวันพุธที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง
ศูนย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	จังหวดันราธวิาส	ในการนี	้ได้เสด็จฯ	ไปยงัสวนพฤกษศาสตร์
พรรณไม้ม่วง	 เฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัด
นราธิวาส	เพื่อทรงเปิดป้าย	“สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา”			

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและ
ชนบท ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๐)

	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๗	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 (สปน.)	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๐)	เพื่อ
บูรณาการและสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ	 เอกชน	 และภาคประชาชน	
โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์	 ๗	 ด้าน	 ได้แก่	 การเกษตรและชนบท	 การศึกษา	 การประกอบธุรกิจ	 การต่างประเทศ	 
การประชาสัมพันธ์	 ความมั่นคง	 และการบูรณาการ	 มีโครงสร้างการด�าเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการ	 ได้แก	่ 
คณะกรรมการอ�านวยการฯ	คณะอนุกรรมการอนมุตัโิครงการและงบประมาณ	คณะอนกุรรมการฯ	ตามยทุธศาสตร์	และ
คณะอนกุรรมการตดิตามและประเมนิผล	ซึง่ส�านกังาน	กปร.	 ได้รบัมอบหมายให้เป็นหน่วยประสานก�าหนดพืน้ทีเ่ป้าหมายใน 
การขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การบูรณการการขับเคลือ่นการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	(พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๐)	

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

	 ส�านักงาน	กปร.	ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมกันก�าหนดพื้นที่เป้าหมายด�าเนินงาน	โดยมุ่งเน้นพื้นที่ซึ่งมี
ประสบการณ์การท�างานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และก�าหนดแนวคิดหลัก	โครงสร้าง	กลไก	และแนวทางการ
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ฯ	ในภาคการเกษตรและชนบท	ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานภาคเีป็นอย่างดี	ได้แก่	ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม	กรมการปกครอง	(ปค.)	กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	(สถ.)	กรมการพฒันาชุมชน	(พช.)	ศนูย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและความม่ันคง	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 (ศปร.)	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ส�านกังานกองทุนสบบัสนนุการวิจยั	(สกว.)	สถาบนัส่งเสรมิและพฒันากจิกรรมปิดทองหลงัพระ	 
สืบสานแนวพระราชด�าริ	 และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 	 โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	 -	 ๒๕๕๘ 
มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 ๑.	กำรก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำย	:	ได้คัดเลือกหมู่บ้านที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
จ�านวนไม่น้อยกว่า	๒๕%	ของหมูบ้่านในประเทศ	ซึง่รวบรวมได้จ�านวน	๒๔,๐๘๖	หมูบ้่าน	พร้อมทัง้จ�าแนกระดับหมู่บ้าน
เป้าหมายตามการพัฒนา	เพื่อคัดกรองความพร้อมและวางแผนการด�าเนินงานเป็น	๓	ระดับ	ได้แก่	ระดับที่	๑	เริ่มพัฒนา	
จ�านวน	๑๙,๙๕๐	หมู่บ้าน	ระดับที่	๒	มีการพัฒนามาแล้ว	จ�านวน	๒,๖๖๔	หมู่บ้าน	และระดับ	๓	มีความเข้มแข็ง	จ�านวน	
๑,๔๗๒	หมู่บ้าน	โดยได้ประสานแจ้งกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเรียบร้อยด้วยแล้ว

	 ๒.	กำรจัดท�ำคู่มือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	ในภำคกำรเกษตรและชนบท	
และด้ำนควำมมั่นคง	 เพื่อเป็นสื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทราบและเข้าใจที่มาและแนวทาง
ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ	 อย่างถูกต้องและมีทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งได้จัดส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เรยีบร้อยแล้ว	โดยได้เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของส�านกันายกรฐัมนตร ีwww.opm.go.th กระทรวงมหาดไทย	www.moi.go.th 
และส�านักงาน	กปร.	www.rdpb.go.th ด้วยแล้ว

	 ๓.	 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในภำค
กำรเกษตรและชนบท	เพือ่สร้างและปรบักระบวนทัศน์ของข้าราชการในการท�างานงานพัฒนา	และส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถคดิวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา	ศกึษา	เกบ็ข้อมลู	รวมท้ังค้นหาทางแก้ไขด้วยตนเอง	โดยใช้กระบวนการชมุชนและ
กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณได้พิจารณา
อนุมัติโครงการฯ	แล้ว

	 ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ฯ	ในภาคการเกษตรและชนบท	ส�านกังาน	กปร.	มุง่เน้นการประสานและการบรหิาร
งานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ	(Collaboration)	เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่มีขอบเขตการด�าเนินงานครอบคลุม
พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจ�านวนมากทั่วทั้งประเทศ	และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ	จึงจ�าเป็นต้องแสวงหา
และสร้างการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและหลายระดับท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนาภาคเกษตรและชนบท	
เพือ่ให้เหน็คุณค่าและมเีป้าหมายการท�างานร่วมกนั	รวมถงึการแบ่งปันความรูแ้ละทรพัยากรในการจดัท�าและขบัเคลือ่น 
ยุทธศาสตร์ฯ	ให้เกิดผลส�าเร็จ	เหนือสิ่งอื่นใด	สามารถจุดประกายความคิดของประชาชนให้ตระหนักในพลังของความรู้	
การเรียนรู้	ความซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งเป็นรากฐานของการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ๔.	โครงกำรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ส�ำนักงำน	กปร.	:	ส�านักงาน	กปร.	ได้ประสานจัดตั้งผู้ที่ได้รับรางวัล
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๓	
ปัจจุบันมีจ�านวน	๔๗	 แห่ง	 ใน	 ๕	 ประเภท	 ได้แก่	 ประชาชนทั่วไป	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 ชุมชน	 หน่วยงานภาครัฐ	 และ
ธุรกิจ	ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	กระจายตัวใน	๒๙	จังหวัด	โดยใน
ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ได้ด�าเนินการติดตามและสนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	๖	แห่ง	
พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือตัวอย่างความส�าเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	๘	เรื่อง	โดยจัดพิมพ์และ
ส่งมอบคู่มือฯ	ให้ศูนย์เรียนรู้ฯ	น�าไปใช้เป็นสื่อเผยแพร่การด�าเนินงานเรียบร้อยแล้ว	

	 พร้อมกนันัน้	เม่ือวนัท่ี	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๕๘	ได้จดัสมัมนาศนูย์เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	ส�านกังาน	กปร.	ประจ�าปี	
๒๕๕๘	ในหัวข้อ	“การขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศ”	โดย	ศ.เกียรติคุณ	นพ.เกษม	วัฒนชัย	องคมนตรี	
ได้ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดการสมัมนาและบรรยายพเิศษ	ซึง่มศีนูย์เรียนรูฯ้	และหน่วยงานเครอืข่ายความร่วมมอืเข้าร่วม
จ�านวน	๑๕๔	คน	ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างกว้างขวาง	ทั้งนี้	การสัมมนาได้รับคะแนน
ประเมินความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจต่อการสัมมนาฯ	ร้อยละ	๘๗.๕	

	 ๕.	โครงกำรศกึษำเพือ่พฒันำตวัชีว้ดัและผูต้รวจประเมนิตำมมำตรฐำนองค์กรธรุกจิตำมปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง	:	เป็นการด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและ
สร้างผูป้ระเมนิ	ซึง่คณะผูว้จิยั	ได้จดัท�ามาตรฐานการประเมนิองค์กรธรุกิจตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเรียบร้อยแล้ว	
ประกอบด้วย	๗	ตัวชี้วัด	ได้แก่	๑)	การจัดการวัฒนธรรมองค์กร	๒)	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	๓)	การจัดการการตลาด 
๔)	การจัดการการผลิตและการบริการ	๕)	การจัดการนวัตกรรม	๖)	การจัดการการเงิน	และ	๗)	การจัดการความเสี่ยง 
โดยเมื่อวันที่	 ๒๒	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างผู้ประเมินจ�านวน	๔๐	 คน	 และอยู่ระหว่าง 
การจัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์	

	 ๖.	กำรพัฒนำกำรท�ำงำนแบบเครือข่ำย	:	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	ส�านักงาน	กปร.	มีส่วนร่วมในการขยายผล
เผยแพร่องค์ความรู้	และสนบัสนนุการด�าเนนิงานของหน่วยงานเครอืข่าย	ได้แก่	มลูนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
โดยสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน	ตามแนวพระราชด�าริ	 ปี 
พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่มีแผนปฏบิติัการในพืน้ที	่๓๖	ชมุชน	๒๓	จงัหวัด	โครงการพีน่�าน้องรกัษ์น�า้	ตามแนวพระราชด�าร	ิปี	๒๕๕๘	 
ได้ร่วมคัดเลือกกลุ่มเยาวชนและร่วมกิจกรรมค่ายพ่ีน�าน้องรักษ์น�้า	 เพ่ือพิจารณาประเมินโครงการของกลุ่มเยาวชน	
นอกจากนัน้	ในการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงในภาคธรุกจิ	ได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมกำรลดควำม
เหล่ือมล�ำ้และเศรษฐกจิพอเพยีง	หอกำรค้ำไทย	ประจ�าปี	๒๕๕๘	–	๒๕๕๙	โดยมแีนวทางสนบัสนนุโครงการท�านา	๑	ไร่	
๑	แสน	โครงการ	๑	บริษัท	ดูแล	๑	ชุมชน	และโครงการ	๑	หอการค้า	๑	สหกรณ์	
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การด�าเนินงาน
ด้านวิเทศสัมพันธ์ของส�านักงาน	กปร.	

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	การด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของส�านักงาน	กปร.	 เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ส�านักงานในการขยายผลและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ	
และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวต่างชาติ	ตลอดจนร่วมพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส�านักงานฯ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญๆ	รายละเอียด	ดังนี้

 ๑. การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ โดยได้ด�าเนินการในรูปแบบของ
โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ คือ 

	 ๑.๑	กำรสมัมนำหญ้ำแฝกนำนำชำต	ิครัง้ที	่๖	(The	6th	International	Conference	on	Vetiver	–	ICV	6) 
ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ประสานและสนับสนุนการจัดการสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่	 ๖	 	 (ICV	 6)	 ขึ้นระหว่าง 
วนัที	่ ๕	 -	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘	ณ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยดีานงั	 เมอืงดานงั	 สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	ภายใต้
หัวข้อ	 Empowering	 Sustainable	 Development	 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ	๑๘๐	 คน	 จาก	๑๘	ประเทศ	 
ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 จีน	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 อินเดีย	 บังกลาเทศ	 นิว	 คาเลโดเนีย	 เลบานอน	 บราซิล	
เคนยา	 เปรู	กวัเตมาลา	แอฟรกิาใต้	อติาล	ี โปรตเุกส	สหรฐัอเมรกิา	 เวยีดนาม	และไทย โดยมสีมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 ในฐานะองค์อุปถัมภ์ของเครือข่ายหญ้าแฝกโลก	 ได้เสด็จไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ	 
และพระราชทานรางวลั		The	King	of	Thailand	Vetiver	Awards	และ	รางวลั	TVNI	Awards	แก่ผูช้นะรางวลัทัง้ชาวไทย
และชาวต่างประเทศ	

	 ๑.๒	โครงกำรควำมร่วมมอืไทย	–	ตองกำ	เพือ่กำรพฒันำแปลงเกษตรกรรมในพืน้ทีข่องส�ำนกัพระรำชวังตองกำ	
เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งประเทศไทยมีองค์ความรู้ที่จะ
ถ่ายทอดให้แก่ประเทศเหล่านีน้�าไปประยกุต์ใช้ได้เป็นอย่างดีเพ่ือเป็นภมูคิุม้กนัต่อผลกระทบจากสภาวะการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ	 ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวงต่างประเทศ	 ได้ขอความร่วมมือส�านักงาน	 กปร.	
ให้การสนบัสนนุผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พฒันาแปลงเกษตรกรรมในพืน้ทีข่องส�านกัพระราชวงัตองกา	ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเพื่อส�ารวจความพร้อมและประเมินความต้องการ	 รวมทั้งออกแบบโครงการความร่วมมือดังกล่าว	 ทั้งนี้
ส�านักงาน	 กปร.	 ได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ	 ๒	 ท่าน	 คือ	 ดร.พิสุทธิ์	 วิจารสรณ์	 และนายสัตวแพทย์ยุคล	 ลิ้มแหลมทอง	 
ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ร้องขอในโอกาสแรกระหว่างวันที่	๑๕	–	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘		
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	 	 ๑.๓	 โครงกำรบัวแก้วสัมพันธ์ส�ำหรับกลุ ่ม
ประเทศเอเชยีใต้	เอเชยีกลำง	แอฟรกิำและลำตินอเมรกิำ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้บรรยายสรุป	เรื่อง	“Development	
Works	of	the	King	of	Thailand	and	the	Philosophy	
of	Sufficiency	Economy”	ให้แก่คณะผูเ้ข้าร่วมโครงการ
บวัแก้วสมัพนัธ์	ประจ�าปี	๒๕๕๘	ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมจากกลุม่
ประเทศเอเชียใต้	เอเชียกลาง	แอฟริกา	และลาตินอเมริกา	
จ�านวน	๑๓	คน	เมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๘	ซึ่งจัดโดย
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 กระทรวงการต่าง
ประเทศ	และได้ประสานการศกึษาดูงาน	ณ	ศนูย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๑.๔	กำรประชมุสดุยอดกำรพฒันำผู้น�ำเวทีควำมร่วมมอืเพ่ือกำรพัฒนำหมูเ่กำะแปซฟิิกคร้ังที	่๓	(Pacific	Islands	
Development	Forum	–	PIDF	Leaders	Summit)	นางสาวธัญทิตตา	นาครทรรพ	ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
ในฐานะผูแ้ทนส�านักงาน	กปร.	ได้เข้าร่วมการประชมุดงักล่าว	โดยปฏบิตัหิน้าทีว่ทิยากรบรรยายนทิรรศการ	การเผยแพร่
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ภายใต้หัวข้อ	“Thailand	and	the	Philosophy	Sufficiency	Economy:	a	Path	to	
Sustainable	Development”ระหว่างวันที่	๑	 -	๔	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	สาธารณรัฐฟิจิ	ซึ่งมีสมาชิก	PIDF	 เข้าร่วม
ประชุมจาก	๖	ประเทศ	๑	เขตปกครอง	และประเทศที่ได้รับเชิญอีก	๑๙	ประเทศ	โดยมีพลเอก	ธนะศักดิ์	ปฏิมาประกร	 
รองนายกรัฐมนตรี	ผู้แทนพิเศษนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย	เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

	 ๑.๕	 โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกหญ้ำแฝกในพื้นที่ลุ่มชำยฝั่งและพื้นที่ดอนในภำคกลำงของประเทศเวียดนำม 
เครือข่ายหญ้าแฝกประเทศเวียดนาม	 (Vietnam	Vetiver	
Network:	VNVN)	ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มูลนิธิชัยพัฒนาในการด�าเนินงาน	 “โครงการส่งเสริมการ
ปลกูหญ้าแฝกในพืน้ทีลุ่ม่ชายฝ่ังและพืน้ท่ีดอนในภาคกลาง
ของประเทศเวยีดนาม”	(A	Project	for	Vetiver	Promotion	
in	 Coastal	 Lowlands	 and	 Central	 Highlands	 of	
Vietnam)	 โดยมีส�านักงาน	 กปร.	 เป็นผู้ประสานจัดการ
ศึกษาดูงานหญ้าแฝกให้แก่นางสาว	Nguyen	To	Quyen	
เจ้าหน้าทีป่ระสานงานโครงการจากประเทศเวยีดนาม	โดย
ได้น�าศึกษางาน	ณ	 กรมพัฒนาท่ีดิน	 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
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ต�าบลโนนไทย	อ�าเภอโนนไทย	จงัหวดันครราชสมีา	พืน้ทีโ่ครงการประยกุต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกบัวธิกีลและพชือืน่เพือ่ป้องกัน
ดินถล่ม	 ต�าบลย่านรี	 อ�าเภอกบินทร์บุรี	 จังหวัดปราจีนบุรี	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระหว่างวันที่	๒	–	๑๒	กันยายน	๒๕๕๘

 ๒.  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ การจัดการศึกษาดูงานและ
การฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ 

	 ๒.๑	 กำรบรรยำยสรุปให้แก่คณะผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกประเทศต่ำงๆ	ภำยใต้โครงกำร	 International	 
Centre	for	Development	Communication	(ICDC) ของส�ำนกัส่งเสรมิและฝึกอบรม	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
โดยกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้บรรยายสรุปเรื่อง	“Project	Development,	Management,	Monitoring	and	Evaluation:	
A	Case	Study	of	the	Royal	Development	Projects	in	Thailand”	คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	“Results-
based	Project/Program	Management”	จากประเทศบังกลาเทศ	จ�านวน	๒	คน	เมื่อวันที่		๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๗	และ	
เมือ่วนัที	่๑๔	พฤศจกิายน	๒๕๕๗		ให้แก่คณะเข้ารับการอบรมหลักสูตร	“Participatory	Monitoring	and	Evaluation”	
จากประเทศศรีลังกา	๘	คน	ภูฏาน	๒	คน	และเคนยา	๑	คน

	 ๒.๒	กำรบรรยำยสรุปให้แก่คณะเอกอัครรำชทูตจำกสหพันธ์สำธำรณรัฐไนจีเรียประจ�ำประเทศไทย	เมื่อวันที่	
๒๐	ตลุาคม	๒๕๕๗	นางกมลนิ	ีสขุศรวีงศ์	ผูอ้�านวยการกลุม่วเิทศสมัพนัธ์บรรยายสรปุเกีย่วกบัการทรงงานเพือ่การพัฒนา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่คณะเอกอัครราชทูตจากสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจ�าประเทศไทยพร้อม
คณะ	จ�านวน	๑๐	คน	ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ว่าการรัฐ	Anambra	ผู้แทนด้านการค้าและพาณิชย์	ผู้แทนด้านการเกษตร	
และเจ้าหน้าที่ระดับสูง	ณ	ส�านักงาน	กปร.	
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	 	 ๒.๓	กำรบรรยำยสรปุให้แก่คณะเอกอคัรรำชทตู	
เจ้ำหน้ำที่กำรทูต	 และผู ้แทนจำกภำคเอกชนของ 
ต่ำงประเทศ	 เมือ่วนัท่ี	๑๓	ธนัวาคม	๒๕๕๗	นางสวุรรณา	พาศิริ	 
รองเลขาธกิาร	กปร.	ได้เดนิทางไปบรรยายสรปุ	หวัข้อ	งานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 ให้แก่ผู ้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรนานาชาต	ิ
“สถานการณ์ปัจจุบนัของไทย”	ซ่ึงจดัโดยสภาพระปกเกล้า	
อันประกอบไปด้วยเอกอัครราชทูต	เจ้าหน้าที่การทูต	และ
ผู้แทนจากภาคเอกชนของต่างประเทศ	 จ�านวน	 ๒๓	 คน 
ณ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ร่วมกับ	 ดร.	 จิรายุ	 อิศรางกูร	 

ณ	 อยุธยา	 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประธานคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้บรรยายสรุปถึงแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 องค์ประกอบ	 
การประยุกต์ใช้	 และความส�าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในบริบท 
ของประเทศไทยและบริบทโลก

	 	๒.๔	กำรเผยแพร่โครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำรใินงำนนทิรรศกำร	“Royal	Wisdom	and	Thai	Culture”	
เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๘	 	นางสุวรรณา	พาศิริ	 รองเลขาธิการ	กปร.	 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
ประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ประเทศไทยเคลือ่นท่ี	(ภาษาองักฤษ)	ภายใต้หวัข้อเรือ่ง	“Royal	Wisdom	and	Thai	Culture”	 
จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี	 นางกมลินี	 สุขศรีวงศ์	 ผู้อ�านวยการส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าริ	กล่าวปาฐกถาเรื่อง	“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน”	 (Sufficiency	Economy	 for	
the	Sustainable	Way	of	 Life)	 แก่ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการซึ่งเป็นชาวต่างประเทศและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่
พ�านักอยู่ในประเทศไทย	

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

134



	 ๒.๕	กำรศกึษำดงูำนของคณะเจ้ำหน้ำท่ีจำกโคลอมเบยี	เมือ่วนัที	่๓๑	ตลุาคม	๒๕๕๗	กลุม่วิเทศสมัพันธ์ได้จัดการ
บรรยายและประสานการศึกษาดูงานให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากโคลอมเบียจ�านวน	๖	คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ	“Learning	
Route	to	Boost	Effective	Mechanisms	of	Inter-institutional	Local	Articulation	based	on	the	Experience	
of	Thailand	on	Poverty	Alleviation	and	Rural	Development”	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	จังหวัด
เพชรบุรี	 โดยมีผู้แทนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	 นางกมลินี	 สุขศรีวงศ์	 ผู้อ�านวยการส�านักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตาม
แนวพระราชด�าริ	 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเทศสัมพันธ์	 ส�านักงาน	 กปร.	 ให้การต้อนรับ	 โดยคณะฯ	 ได้ศึกษาดูงานสาธิต 
การผลิตถ่านชีวภาพและแปลงเกษตรผสมผสานและได้เยี่ยมชมบ้านนายส�ารอง	แตงพลับ	เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตร 
ผสมผสาน	

	 ๒.๖	 กำรศึกษำดูงำนของคณะเอกอัครรำชทูตผู้แทนถำวรประจ�ำสหประชำชำติ	ณ	 นครนิวยอร์ก จ�ำนวน 
๓	 คณะ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	 ได้มีการต้อนรับและอ�านวยความสะดวกให้แก่คณะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ�า
สหประชาชาติ	ณ	 นครนิวยอร์ก	 จ�านวน	 ๓	 คณะ	 ซ่ึงมาจากกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา	 ได้แก่	 
กลุ่มประเทศแอฟริกา	ลาตินอเมริกา	และแปซิฟิก	พร้อมคู่สมรสและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ	ใน	๓	ช่วงเวลา	
รวมทั้งสิ้น	๔๗	คน	คือเมื่อวันที่	๒๘	มกราคม	๒๕๕๘	จ�านวน	๑๕	คน	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘	จ�านวน	๑๕	คน
และ	เมือ่วนัที	่๔	สงิหาคม	๒๕๕๘	จ�านวน	๑๗	คน	โดยคณะเอกอคัรราชฑตูได้เดนิทางมาศกึษาดงูาน	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันา
ห้วยทรายฯ	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี	 ผู้แทนและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	 ผู้แทนจากส�านักงาน	กปร.	 ให้การต้อนรับ	 โดยคณะฯ	 
ได้ศึกษาดูงาน	 งานศึกษาทดลองศักยภาพของหญ้าแฝกในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดาน	 และเดินทางไปศึกษาดูงาน 
บ้านเกษตรกรตัวอย่าง	นายเขียน	สร้อยสม
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	 ๒.๗	 กำรศึกษำดูงำนของคณะทูตำนุทูตต่ำงประเทศประจ�ำประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘ 
คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทยและคู่สมรส	รวมจ�านวน	๖๗	ท่าน	จาก	๒๕	ประเทศ	พร้อมด้วยอธิบดี 
กรมพิธีการทูต	 และภริยาปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 ส่ือมวลชนไทย	 และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได ้
เดินทางศกึษาดงูาน	ณ	ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานฯ	จงัหวัดสกลนคร โดยมผีูอ้�านวยการและเจ้าหน้าทีศ่นูย์ฯ	ผูอ้�านวยการ 
ส�านกัประสานงานโครงการพืน้ที	่๒	ผูแ้ทนจากเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังาน	กปร.	ให้การต้อนรบั	โดยคณะฯ	ได้รบัชมวีดทีศัน์
เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	และศึกษาดูงานงานศึกษาและพัฒนาด้านประมง	งานศึกษาและพัฒนาข้าว	และ
งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์

	 ๒.๘	กำรศึกษำดูงำนของคณะผู้เข้ำร่วมกำรประชุม	Thailand-Pacific	Island	Countries	Forum	(TPIF)	
ครั้งที่	๒	เมื่อวันที่	๓๐	-	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๕๘	นางกมลินี	สุขศรีวงศ์	ผู้อ�านวยการส�านักศึกษาและขยายผล	ได้กล่าว
บรรยายสรปุและร่วมเดนิทางไปอ�านวยความสะดวกให้แก่คณะฯ	โดยได้น�าชมแปลงเกษตรทฤษฎใีหม่	งานพัฒนาชุมชน	
(ผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ	ทอผ้า	จักสาน)	และงานประมง	ณ	ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

	 ๒.๙	 กำรมอบรำงวัลและกำรศึกษำดูงำนกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 
ให้ผู้ชนะรำงวลั	The	King	of	Thailand	Vetiver	Awards	ส�านกังาน	กปร.	ได้จดัพธีิมอบรางวลั	The	King	of	Thailand	
Vetiver	Awards	สาขา	The	Most	Outstanding	Dissemination	and	Technology	Transfer	ให้แก่	นาย	Alain	 
Ndona	จากสาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก	ซึง่เป็นเจ้าของผลงานวจิยัเรือ่ง	 Introduction,	Adoption	and	Expansion	
of	 the	 Vetiver	 System	 Technology	 in	 Congo-Kinshasa,	 Congo-Brazzaville	 and	 Uganda	 Republic: 
Experience	 Gained	 from	 2546	 –	 2547	 โดยมี	 นายสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 เป็นประธาน
มอบรางวัล	นอกจากนี้	ส�านักงาน	กปร.	ยังได้จัดการศึกษาดูงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารใิห้แก่นาย	Ndona	ระหว่างวนัที	่๑๖	–	๑๙	มถินุายน	๒๕๕๘		ในพ้ืนทีแ่ปลงเกษตรของร้อยตร	ีสรุชยั	บญุคง 
ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝกภาคตะวันออก	ณ	 อ�าเภอกบินทร์บุรี	 จังหวัดปราจีนบุรี	 พื้นที่ของโครงการการสาธิต 
และประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการบ�าบัดฟื้นฟูดินและน�้าท่ีปนเปื้อนสารฟีนอลจากการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ต�าบลหนองแหน	 อ�าเภอพนมสารคาม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนฯ	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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	 ๒.๑๐	 กำรศึกษำดูงำนของคณะเยำวชนไทย	 –	 เยอรมัน	
เมื่อวันที่	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๕๘	เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงเบอร์ลิน
ได้น�าเยาวชนไทย-เยอรมนัจ�านวน	๑๕	คน	มาศึกษาดูงานโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เพื่อน�าไปเผยแพร่แนวทางการพัฒนาที่ 
ยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริและศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยใน
การเป็นประชาคมอาเซียน

๓. โครงการพัฒนาบุคลากร 

	 ๓.๑	 โครงกำรหลักสูตรอบรมภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ประจ�ำปีงบประมำณ	๒๕๕๘
	 กลุม่วเิทศสมัพนัธ์ได้จดัโครงการหลักสตูรอบรมภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนส�าหรบั
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 โดยได้จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	 
๒	ศูนย์	คือ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	จังหวัดสกลนคร	ระหว่างวันที่	๑๕	ธันวาคม	–	๑๘	ธันวาคม		๒๕๕๗	และ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ระหว่างวันที่	๙	มิถุนายน	–	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๘	โดยมีผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมศูนย์ฯ	ละ	๑๕	คน	รวมทั้งสิ้น	๓๐	คน	โดยมีสถาบัน	Andrew	Biggs	Academy	เป็นผู้อ�านวยการเรียน
การสอน

๔. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

	 ในปี	 ๒๕๕๘	 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้ด�าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์เชงิรกุโดยการเผยแพร่การประชาสมัพนัธ์
โดยใช้ส่ือและเอกสารเผยแพร่ต่างๆ	 เช่น	 หนังสือ	 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 วีดีทัศน์	 และแผ่นโปสเตอร์	
โดยในปีนี้	 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้ปรับปรุงและจัดพิมพ์
หนังสือเผยแพร่ภาษาอังกฤษใหม่	 จ�านวน	๔	 เรื่อง	 คือ	 

The Developer King, From Royal Initiatives: 60 Years of the People’s Happiness under the Royal Aegis,	
Concepts and Theories of His Majesty the King on Development และ	The Philosophy of Sufficiency 
Economy: The Greatest Gift from the King		รวมทั้งหมด	๑๕,๐๐๐	เล่ม		
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		 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ภาษา
อังกฤษของส�านักงานโดยการแปลข้อมูลโครงการส�าคัญ	 และข่าวภารกิจ 
ตามเสดจ็เพือ่ให้มคีวามทนัต่อเหตกุารณ์และสอดคล้องกบัการน�าเสนอในหน้า
ภาษาไทยซ่ึงจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติท่ีสนใจโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสามารถค้นหาข้อมูลได้ในเบื้องต้น และกลุ่ม
วิเทศสมัพันธ์ยงัได้จดัพมิพ์และเผยแพร่	Technical Bulletin และ	Vetiverim 
ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน�้าให้แก่สมาชิกเครือข่ายหญ้าแฝกโลกอย่างต่อเน่ืองเเละได้สร้างเพจ	
Foreign	Affairs	Group	ORDPB	บนเครือข่ายออนไลน์	Facebook	เพื่อ
เป็นช่องทางเสริมในการเข้าถึงผู้สนใจชาวต่างชาติในโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�ารใิห้มากขึน้	รวมทัง้เพือ่เป็นช่องทางทางเลอืกส�าหรบัผูเ้ข้า
ร่วมอบรมโครงการภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าท่ี	 กปร.	 ท่ีสนใจพัฒนาภาษา

อังกฤษได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริอีกช่องทางหนึ่งด้วย

การด�าเนินงาน
ด้านสารสนเทศ
การพัฒนาด้านสารสนเทศสู่หน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ระดับกรม

	 ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ส�านักงาน	
กปร.	จึงมีนโยบายส�าคัญและแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร	ฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑	เป็นเครื่องชี้น�าใน
การพัฒนา	Hardware	และ	Software	ให้มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมีความทันสมัย	รองรับ
การพัฒนาของโลกยุคดิจิตอลและตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปองค์กรภาครัฐสู่หน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ตาม
นโยบาย	 e-Government	 อีกทั้งพัฒนาก�าลังคนให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
ทัง้ในระดบัปฏิบตังิานและในระดบับรหิาร	 มกีารใช้ข้อมลูเพือ่การตัดสนิใจจากการวเิคราะห์และประมวลผลฐานข้อมลูที่
มคีวามครบถ้วนถูกต้อง	แม่นย�า	 โดยลดความซ�้าซ้อนของฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการบนฐานข้อมูล	ตลอดจนมีการ 
เผยแพร่ข้อมูลที่ส�าคัญสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง	 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ข้อมูลในการพัฒนาทั้งในเชิงสังคมและเชิง
เศรษฐกิจให้มีความ	“พออยู่	พอกิน”	โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้ด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้

 ๑.	 พัฒนำระบบบริหำรงำนสำรสนเทศแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	 People)	 โดยมีการปรับปรุง 
คณะท�างาน	รวม	๕	คณะ	คอื	คณะท�างานพฒันาและส่งเสรมิการใช้ระบบสารสนเทศ	คณะท�างานกลัน่กรองพฒันาระบบ
สารสนเทศ	 คณะท�างานจัดท�าระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
คณะท�างานพัฒนาห้องสมุด	และคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบข้อมูลฎีกา	และมีนายลลิต	
ถนอมสิงห์	รองเลขาธกิาร	กปร.	เป็น	Chief	Information	Officer	ทัง้	(CIO)	ซึง่คณะท�างานต่างๆ	ได้ก�าหนดแนวทางใน 
การพัฒนาและก�าหนดกติกาในการใช้ระบบสารสนเทศร่วมกัน	 พร้อมทั้งได้จัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร	(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๖๑	ของส�านกังาน	กปร.	เพือ่เป็นกรอบนโยบายในการด�าเนนิงานทีม่คีวามสอดคล้อง 
กับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของส�านักงาน	กปร.
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 ๒.	 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	 (Hard	 
Infrastructure)	มกีารจดัหาวสัดอุปุกรณ์ทางสารสนเทศ 
ให้เพยีงพอต่อการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีใ่นอตัรา	๑	:	๑	
พร้อมระบบส�ารองอุปกรณ์และเพิ่มขีดความสามารถ
ของแม่ข่ายและระบบให้สามารถรองรบัฐานข้อมูลท่ีเพ่ิม 
มากขึน้และรองรับเทคโนโลยใีนอนาคตหรอืยคุดจิิตอลได้
อย่างคุ้มค่า	(Optimal	Infrastructure)	ดังนี้

•	 ติดต้ังระบบฐานข้อมูลงานครุภัณฑ์สารสนเทศพร้อมจัดท�าทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบันเพื่อควบคุมการ
ใช้งานและการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนในแต่ละปี

•	 ตดิตัง้	External	Storage	เพือ่เพิม่พืน้ท่ีการใช้งานของแม่ข่ายขึน้อกี	๔	เท่า	และกระจายให้ส่วนราชการต่างๆ	
ภายในได้ใช้งานเพิ่มขึ้น	

•	 ปรับปรุงระบบการใช้งาน	 Internet	ความเร็วสูงสู่ระบบ	IPv6	(Internet	Protocal	version	6)	เมื่อวันที่	
๑๙	มถินุายน	๒๕๕๘	มคีวามสามารถรองรับจ�านวนความต้องการใช้
อินเทอร์เน็ตในอนาคตจาก	๓๒	บิต	ไปสู่	๑๒๘	บิต	หรือ	IP	Address	
เพิ่มข้ึนเป็น	 ๒๙๖	 เท่า	 และมีความเร็วเพิ่มขึ้นระหว่างในประเทศ	 :	 
ต่างประเทศเป็น	 ๑๘๐	 :	 ๔๐	mbps	 อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลทีสู่งขึน้	รองรับระบบปฏบิติัการส่ือสารเคล่ือนทีใ่นระบบ	
Android	และ	ios	ได้ดี	รองรับระบบการใช้อุปกรณ์หลากหลายชนิด
รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	แบบ	 Internet	of	Things	 (IOT)	และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 ได้ประกาศ
เกียรติคุณและมอบหนังสือรับรองความพร้อมให้บริการ	 เม่ือวันที	่ 
๘	กนัยายน	๒๕๕๘	แก่ส�านกังาน	กปร.	ซึง่เป็นหนึง่ในจ�านวน	๒๘	หน่วยงาน
ที่ผ่านการประเมิน

•	 จัดซ้ือลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมจัดการส�านักงาน	Microsoft	 Office	 2013	 Standard	 แบบ	Open	 License	
จ�านวน	๒๐	License	เพื่อติดตั้งให้ส่วนราชการสามารถใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

•	 การเข้าสู่เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	 (Government	
Information	Network	:	GIN)	ภายใต้กรอบมาตรฐาน	TH	e-Gif	เป็นการ
เช่ือมโยงศูนย์สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเพ่ือแลกเปล่ียน
และใช้ข้อมูลร่วมกัน	 และเข้าร่วมระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อ
การสื่อสารในภาครัฐ	 (MailGoThai)	 ที่มีความปลอดภัย	 ของส�านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	 (สรอ.)	 โดยได้รับหนังสือรับรองท้ัง	 ๒	 ระบบ	 เมื่อ 
วันที่	๗	กันยายน	๒๕๕๘	

 ๓.	กำรพฒันำและออกแบบระบบสนบัสนนุกำรปฏบิตังิำน	(Soft	Infrastructure) 
เพื่อส่งเสริมระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลในรูปแบบต่างๆ	 และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ทุกระดับ	ตลอดจนยกระดับในการให้บริการที่มีความทันสมัย	สะดวก	รวดเร็ว	ตลอดจน
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สนองนโยบายเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิตอล	(Digital	Economy	and	Society)	โดยการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร	ตลอดจนเปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐที่ทรงคุณค่ายิ่งแบบ	High-Value	datasets	สู่ประชาชนทุกคน	ทุกที่	ทุกเวลา	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วทุกภูมิภาค	ดังนี้

•	 พัฒนาระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(e-Project)	

	 โดยพัฒนาข้ึนทดแทนระบบติดตามผลการด�าเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 (e-Monitoring)	 ซึ่ง
เป็นระบบใช้งานท่ีสนับสนุนภารกิจหลักของส�านักงาน	 กปร.	 เกี่ยวกับแผนงานโครงการและการอนุมัติงบประมาณใน
การด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 รวมทั้งการติดตามผลการด�าเนินโครงการฯ	ของหน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ	 และผู้บริหารส�านักงาน	 กปร.	 สามารถติดตามผลการใช้เงินงบประมาณทั้งรายโครงการและใน
ภาพรวม	เพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจในเชิงบริหารได้

•	 พัฒนาระบบติดตามการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์	(Management	Cockpit)	

	 เป็นระบบที่ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในส�านักงาน	 กปร.	 ทั้งด้านก�าลังคน	 
การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของ	กพร.	และส�านักงาน	กปร.	ทุกรอบ	๖	เดือน	การใช้งบประมาณกบั
การเชือ่มระบบ	e-Project	 และรายงานผลการปฏบิตัริาชการทุกรอบไตรมาส	การติดตามงานจากมติท่ีประชมุผู้บริหาร	
ทั้งน้ีระบบจะมีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในภาพรวมเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ	 
พร้อมมีระบบสั่งการปฏิบัติราชการของผู้บริหารด้วย
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•	 พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	(e-Library)	

	 ซึ่งใช้งานมาต้ังแต่	 ๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๔	 จึงได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพตลอดจนปรับรุ ่น	 (Upgrade 
Version)	 ให้ระบบสามารถปฏิบัติการได้ดีข้ึนและแก้ไขข้อจ�ากัดท่ีเป็นอุปสรรคให้ตอบสนองต่อการจัดระบบ 
ค้นหาและเผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืได้ดยีิง่ขึน้	 อกีท้ังมรีะบบสือ่สาร	๒	ทาง	 ระหว่างประชาชนท่ีเข้ามาใช้บรกิารผ่านเว็บไซต์กับ
บรรณารักษ์อีกช่องทางหนึ่ง	 นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกให้สวยงามพร้อมจัดหา 
วัสดุครุภัณฑ์เพื่อการจัดการระบบงานห้องสมุดด้วย	 อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ	๒๕๕๘	 
ศูนย์สารสนเทศได้ริเริ่มโครงการพัฒนาห้องสมุดอย่างมีทิศทางทุกองค์ประกอบ	 และได้รับอนุมัติจากเลขาธิการ	 กปร.	 
ให้ด�าเนินการในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	นี้

•	 พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริสู่ประชาชน	

	 โดยพฒันาระบบข้อมลูโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ(Knowledge	Management)	ทีม่อียูเ่ดมิให้มีคุณค่า
สูงขึ้นและเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างกว้างขวางทุกพื้นที่ตามนโยบาย	Open	Data	ข้อมูลภาครัฐ	 ในขณะเดียวกันก็เป็น
ระบบปฏิบัติการรายงานและติดตามผลการด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่รวดเร็วทันทีจากในพื้นที่จริง
แบบ	real	time	ด้วย	โดยมีเหตุสืบเนื่องจากพระราชด�าริของ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่ทรง
ให้ใช้ประโยชน์จากดาวเทยีมธอีอสในการส�ารวจพ้ืนท่ีและติดตามความก้าวหน้าของโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ

ส�านักงาน	กปร.	จึงได้ท�าความตกลงร่วมมือกับบริษัท	ล็อกซเล่ย์	จ�ากัด	
(มหาชน)	 เมื่อวันที่	 ๓	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 ด�าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล 
ไปสู่ระบบภูมิสารสนเทศที่สามารถด�าเนินการได้ท้ังบนเว็บไซต์และ
เครื่องมือสื่อสารแบบพกพา	ทั้งระบบ	ios	และ	Android	ซึ่งมีรูปแบบ
การปฏิบัติการเป็น	๔	ระบบ	คือ

ระบบที่	๑	ระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ	ส่วนงานหน้าบ้าน	 (Front	
Office	 System)	 จะประกอบด้วยข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิ๔,๕๙๖	โครงการ	พระราชด�ารแิละแนวคดิทฤษฎตีามแนว
พระราชด�าริ

ระบบที่	 ๒	 	 ระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ	 บนแผนที่	 (Mapping	
System)	เป็นระบบข้อมูลโครงการฯ	บนระบบแผนทีซ่ึง่สามารถใช้เป็น
เครื่องน�าทางและการก�าหนดจุดโครงการฯ	บนแผนที่จากพื้นที่จริงได้
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ระบบที่	๓	ระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ	บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	(Mobile	Devices	System)	เป็นการใช้
ข้อมูลและการรายงานผลการติดตามโครงการฯ	ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และ	Tablet

ระบบที่	๔	ระบบภูมิสารสนเทศโครงการฯ	ส่วนงานหลังบ้าน	(Back	Office	System)	เป็นฐานข้อมูลทั้งหมดที่
จะด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล	ใช้ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ	และประมวลผลเพื่อการบริหาร

	 การพฒันาระบบดงักล่าวมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด	และมพีธิเีปิดใช้งานไปเมือ่วนัที	่๘	ตุลาคม	
๒๕๕๘	แต่ฐานข้อมลูโครงการฯ	บางส่วนอาจยงัไม่สมบรูณ์	เนือ่งจากผลการออกแบบระบบปฏบิติัการใหม่	การโอนข้อมลู
และการบรรจุข้อมูลใหม่	ซึ่งคาดว่าในต้นปี	๒๕๕๙	จะสามารถบรรจุข้อมูลได้ครบถ้วน	โดยระบบข้อมูลนี้จะส่งเสริมการ
เรียนรู้การพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศไทยแบบออนไลน์	ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคประชาชน	ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้าและประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินไทยจะได้ทราบถึงพระราชหฤทัยอันมุ่งม่ันของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้	 และในปี	 ๒๕๕๙	 ส�านักงาน	 กปร. 
จะน�าฐานข้อมูลนี้เข้าสู่ศูนย์กลางแอพพลิเคชันภาครัฐ	(Government	Application	Center	:	GAC)	ซึ่งเป็นชุดข้อมูล 
อกีชดุหนึง่ทีจ่ะเปิดเผยสูป่ระชาชน	เพือ่ให้เกดิการพฒันาและขยายผลการพฒันาอย่างแท้จรงิจงึขอเชญิชวนทกุท่านโหลด
แอพพลิเคชันชุดข้อมูลนี้ไว้ใช้ประโยชน์โดยทั่วกันจาก	App	Store	หรือ	Play	Store	(Google	Play)

  ๔.	กำรพัฒนำด้ำนก�ำลังคน	ส�านักงาน	
กปร.	เห็นความส�าคญัของการสร้างความรู้ของคน	ทัง้
ภายในและภายนอกองค์การ	โดยภายนอกองค์การได้
เปิดโอกาสและเปิดเผยข้อมูลความรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารทีทั่นสมยั	เพือ่ให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐและประชาชนเข้าถึง	 และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมได้อย่างไม่จ�ากดั	ผ่านระบบ	
Internet	Mobile	Devices	และห้องสมุดโครงการฯ	
ส่วนภายในองค์การได้พัฒนาขีดความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือสารสนเทศและระบบปฏิบัติการผ่านการ
ฝึกอบรม	 ให้ค�าแนะน�าโดยตรง	 ตลอดจนจัดท�าคู่มือ

ปฏิบัติการของระบบต่างๆ	 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	 โดยในปี	๒๕๕๘	 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	และ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในหลักสูตร	Windows	 8.1	 และโปรแกรมส�านักงานชุด	Microsoft	
Office	2013	ณ	สถาบัน	Bits	ระหว่างวันที่	๑๗	-	๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๗	และมีการฝึกอบรมผู้แนะน�าการใช้งานระบบภูมิ
สารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และผู้ปฏิบัติงานทั่วไป	โดยบริษัท	ล็อกซเล่ย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ในเดือน
สิงหาคม	–	กันยายน	๒๕๕๘	อย่างไรก็ดี	ในปี	๒๕๕๘	นี้	ศูนย์สารสนเทศได้ท�าการส�ารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน	กปร.	ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านสารสนเทศและการสื่อสาร	เพื่อจัดท�าแผนการพัฒนาก�าลังคนในอีก	
๒	-	๓	ปีข้างหน้าที่สอดคล้องกับการใช้งานจริง	ส�าหรับภายในศูนย์สารสนเทศได้ด�าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนระหว่างวันที่	๒๘	-	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๘	อีกมิติหนึ่งไปพร้อมกันด้วย

 ๕.	กำรพัฒนำสู่หน่วยงำนอิเล็กทรอนิกส์ระดับกรม	ซึ่งเป็นการตรวจวัดและประเมินความพร้อมของส�านักงาน	
กปร.	จากส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(สรอ.)	ในปี	๒๕๕๘	แม้ส�านักงาน	กปร.	จะไม่มีลักษณะงานบริการประชาชน
และไม่สังกัดกระทรวง	แต่ส�าหรับความพร้อมด้านเครื่องมือสารสนเทศ	ระบบปฏิบัติการและนโยบายมีค่าประเมินสูงจึง
มีความพร้อมที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลและการปฏิบัติภารกิจหลักได้เป็นอย่างดี			
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	 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเกรด	B	ได้คะแนนเฉลี่ยรวม	๕๙.๑๒	คะแนน	ส�านักงาน	กปร.	จึงก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาด้านสารสนเทศและการสื่อสารในปี	๒๕๕๙	ให้เพิ่มในส่วนของการให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสู่
ประชาชนให้มากขึน้	และการพฒันาความร่วมมือระหว่างศนูย์ปฏบิติัการระดับกรม	(Department	Operation	Center	:	 
DOC)	และการเข้าสู่ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐต่อไป
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จัดท�าโดย
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ  (ส�ำนักงำน กปร.)

๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖  ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบำงยี่ขัน 

เขตบำงพลัด  กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖  โทรสำร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๔๓

http://www.rdpb.go.th

คณะผู้จัดท�า
หม่อมหลวงจิรพันธุ์		 ทวีวงศ์	 	 	 เลขาธิการ	กปร.

นายประสาท	 	 พาศิริ																					 รองเลขาธิการ	กปร.

นางสาวถกลวรรณ	 ไกรสรกุล	 	 ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นายวัชระ	 	 หัศภาค	 	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน

นางสาวศีต์กร				 	 ตันก�าแหง	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

นางสาวธัญทิตตา		 นาครทรรพ	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

นายจิตพล	 	 สิทธิประณีต	 	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๑	

นางสุพร							 	 ตรีนรินทร์	 	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๒

นายหทัย	 	 วสุนันต์	 	 	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๓

นายสมศักดิ์	 	 เพิ่มเกษร	 	 ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๔	

นางกมลินี	 	 สุขศรีวงศ์	 	 ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนา
	 	 	 	 	 	 	 ตามแนวพระราชด�าริ

นางศิริลักษณ์	 	 ทัสนารมย์	 	 กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นายสุวิทย์	 	 ดุลยะนันท์	 	 ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน
	 	 	 	 	 	 	 แนวพระราชด�าริ

นางศศิพร	 	 ปาณิกบุตร	 	 ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์

นางสาววัชรี	 	 วัฒนไกร		 	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

นางพิชญดา	 	 หัศภาค	 	 	 ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล

นายวิกรม				 	 คัยนันทน์	 	 ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

นายวัชระ	 	 หัศภาค	 	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวพิศมัย	 	 เครือชารี	 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ

นางสาวมานิกา	 	 ณ	กาฬสินธุ์		 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ช�านาญการ

นางสาวนารี	 	 สุขจิต	 	 	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวคันธรัตน์		 คงชาตรี		 	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุภาภรณ์		 อานุภาพศรีธาดา		 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสิริจิตต์	 	 บุญธรรม	 	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

นายวีรพงษ์		 	 ก�าแพงทอง	 	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

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