








พระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

 งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน จึงต้องท�าความเข้าใจถึงความ

ส�าคญัในหน้าท่ีและความรับผดิชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกนัคดิร่วมกนัท�า ด้วยความอตุสาหะ 

เสยีสละ และด้วยความสจุรติจรงิใจ โดยถอืประโยชน์ทีจ่ะเกดิจากงานเป็นหลกัใหญ่ งานของแผ่นดนิ 

ทกุส่วน จกัได้ด�าเนนิก้าวหน้าไปพร้อมกนั และส�าเรจ็ประโยชน์ทีพ่งึประสงค์ คอืยงัความเจรญิมัน่คง

ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ4 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐

พระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

สารจากเลขาธิการ กปร.         

ภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ  

 • ยุทธศาสตร์ และผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของสำานักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ข้อมูลพื้นฐานสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

  พระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.)

  o โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ              

  o คณะผู้บริหาร                

  o อัตรากำาลัง                

  o งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  o การดำาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๐ 

  o การดำาเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต            

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 • การติดตามเสด็จฯ และพระราชดำาริ                  

 • การบริหารจัดการงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ   

 • งานฎีกา                     

 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ

  o โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

  o โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลคลองขุด 

อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  o โครงการศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิตำาบลสามพระยา 

อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี

  o โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลห้วยยาง 

อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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  o ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลป่าเมี่ยง 

อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  o โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลกะลุ 

วอเหนือ อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  o โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบล 

ทับช้าง อำาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

  o โครงการแก้มลิงบ้านโป่งค่อม ตำาบลผักขะ อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

  o โครงการฝายห้วยจนัลนั ๒ ตำาบลหนองมะแซว อำาเภอเมือง จงัหวดัอำานาจเจรญิ

  o โครงการส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พือ่การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดำาริ ตำาบลพระธาตุผาแดง อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  o โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มนำ้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลหูล่อง 

อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 • การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริโดยองคมนตรี

 • การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคล        

 • การดำาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์             

 • การดำาเนินงานด้านศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ   

 • การดำาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์            

 • การดำาเนินงานด้านสารสนเทศ



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ6 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐

สารจาก
เลขาธิการ กปร.

 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ในปี ๒๕๖๐ ได้ด�าเนนิภารกจิหลกัในการตดิตามเสดจ็ฯ รบัพระราชทาน 
พระราชด�าริ การติดตามฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความ 
ช่วยเหลอื การประสานและสนบัสนนุหน่วยงานทีด่�าเนนิงานโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�าริ การติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ 
ตลอดจนการประชุมระดับนโยบาย เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนิน
งานโครงการ เช่น โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ โครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด�าริ โครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มี
อยูจ่�านวนมาก  เป็นต้น โดย ส�านกังาน กปร. ได้ร่วมมอืกบัส่วนราชการ 
เครือข่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติท่ีมุ่งให้ความส�าคัญกับการขยายผล 
เพื่อประโยชน์ไปสู่ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 ปัจจุบันมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จ�านวน 
๔,๗๔๑ โครงการ (ข้อมลู ณ กนัยายน ๒๕๖๐) ซ่ึงทกุโครงการล้วนมจีดุ
มุง่หมายทีส่�าคญัคอื “ความอยูด่กีนิดแีละความผาสกุ” ของประชาชน
อกีทัง้ยงัเป็นการส่งเสริมการด�าเนนิชวีติให้มคีวามสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงอกีด้วย นอกจากนี ้ส�านกังาน กปร. ได้ด�าเนินการตาม
นโยบายต่าง ๆ  ของรฐับาลไปพร้อมกบัการปฏบิติัตามภารกจิหลักของ 
หน่วยงาน ซึ่งได้มีการก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ส�านักงาน กปร.  
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อให้การปฏิบัติงานสนอง 
พระราชด�าริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ
การน้อมน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามแผนอย่าง
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลสูงสุด อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์สุขของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และบคุลากร ของส�านกังาน กปร. ทีไ่ด้ร่วมแรง ร่วมใจกัน
ด�าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารไิด้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

นายดนุชา  สินธวานนท์
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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ภาพรวม
ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ8 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐

 ในการด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารแิละบรหิารจดัการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิส�านกังาน กปร.  
ได้ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ของส�านกังาน กปร. ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยทุธศาสตร์
หลัก ได้แก่
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ
 ๒. ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ

ยุทธศาสตร์ และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของส�านักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๖๐

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

โครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ

• จ�านวนโครงการฯ  

ที่ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซม

•	โครงการปรับปรุง/

ซ่อมแซม/ฟื้นฟู 

โครงการฯ ที่มีอยู่

เดิมให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น

- โครงการอ่างเก็บน�้าบ้านหนองกุดใหญ่ ต�าบล

หนองเต็ง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ

เพิ่มความสามารถในการเก็บกักน�้าได้อย่าง

เต็มศักยภาพ

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

• จ�านวนโครงการฯ 

ที่ได้รับการต่อยอด

•	การต่อยอดโครงการ 

อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ 

(โครงการหลัก) ให้เกิด

ประโยชน์

- โครงการจัดสัมมนาการพัฒนาชุมชนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่

ภาคเหนือ

- การจัดประชุมร่วมกับจังหวัด เพื่อสนับสนุน

ในการด�าเนินงานในการรักษาการเผยแพร่ 

และขยายผล ตลอดจนพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ในเขตพื้นที่ภาคใต้

• จ�านวนครั้งที่จัด 

- การอบรม  

- ส่งเสริมอาชีพ 

- ให้ความรู้

•	ส่งเสริมอาชีพให้

ความรู้/อบรม เพื่อให้

โครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ

เกิดประโยชน์อย่าง

ครบวงจร

การฝึกอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ ศูนย์ :

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัด

เพชรบุรี

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 

จังหวัดจันทบุรี
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  
จังหวัดสกลนคร

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ  
จังหวัดเชียงใหม่

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  
จังหวัดนราธิวาส

• โครงการประเมิน

ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ของโครงการฯ

•	 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การติดตามประเมินผล
โครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ

- การติดตามผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จ�านวน ๑๖ โครงการ

• โครงการประเมิน

ความคุ้มค่าของ 

โครงการฯ

- การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่ม
น�้าสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอจอมทอง  อ�าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน

- การประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ จังหวัดลพบุรี

โครงการติดตามผล

โดยระบบ  

E-monitoring

- การติดตามผลโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จากส�านักงาน กปร. ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ส่งเสริมงาน

วิชาการศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ

• จัดเวทีแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ผลงานวิจัย 

ของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาฯ กับ

ภาคีนักวิจัย

ภายนอก

•	 ส่งเสริมงานวิชาการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

- การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
รวม ๕ ครั้ง

- ติดตามผลการด�าเนินงานศึกษาวิจัยของ 
ศูนย์ศึกษาฯ โดยคณะอนุกรรมการวิชาการ
โครงการศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่ง และ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 
(รอบพิเศษ) รวม ๘ ครั้ง 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ จ�านวน ๑ ครั้ง

- จัดท�าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาฯ 
เขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา,  
ศูนย์ศึกษาฯ พิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส,  
ศูนย์ศึกษาฯ ห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี 
และศูนย์ศึกษาฯ ภูพานฯ จังหวัดสกลนคร
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

• งานวิจัยที่ประสบ

ผลส�าเร็จและ

กลั่นกรองมาเป็น

หลักสูตรการฝึก

อบรม

•	 ส่งเสริมงานฝึกอบรม

ของศูนย์ศึกษาการ 

พัฒนาฯ

- สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม

ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น 

๑๗,๘๖๗ คน

๓. พัฒนาระบบ

บริหารจัดการงาน

ฎีกาและเรื่องร้องทุกข์

• มีระบบการ

ติดตามฎีกาอย่าง

สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

•	 พัฒนาระบบติดตาม

ฎีกาและเรื่องราว 

ร้องทุกข์ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีระบบ e-Petition เพื่อติดตามสถานะการ

ด�าเนินงานฎีกา 

• มีการติดตามฎีกา •	 จัดท�าการติดตาม

โครงการ (ฎีกา) ที่ยัง 

ไม่ได้ด�าเนินการ

- มีคณะท�างานประสานติดตามการด�าเนินงาน

ฎีกา และมีการจัดประชุมโดยเชิญหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการพิจารณาตามวาระ

ที่ก�าหนด

๔. การขยายเครือข่าย 

และพัฒนาการมี 

ส่วนร่วม

• จัดสัมมนาศึกษา 

ดูงาน 

•	 กระชับความสัมพันธ์

ของเครือข่าย

- คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตาม

ประเมินผลภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ มีการติดตามการด�าเนินงาน 

ในพื้นที่ต่างๆ ๓ ครั้ง

- โครงการจัดการอบรมให้แก่บุคลากรที่ส�าเร็จ

การอบรมหลักสูตร นบร.และ พพร. รุ่นที่ 

๑-๖ และหลักสูตร วพร. รุ่นที่ ๑-๓  วันที่ ๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๐

• จ�านวน (กิจกรรม) 

ของเครือข่าย

•	 ขยายเครือข่ายสู่ภาค

เอกชน/ประชาชนและ

ต่างประเทศ

- โครงการจัดท�า MOU ร่วมกับ ธกส. อสมท. 

ส�านักงาน ปปท. และศูนย์พัฒนานวัตกรรม

ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน

- โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ของ กฟผ. 

- โครงการผู้น�าแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน 

(ความร่วมมือกับส�านักงานทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษัตริย์)
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

• จ�านวนผลิตภัณฑ์ •	 สร้างผลิตภัณฑ์  

(เสริมรายได้)

- โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพการ

แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้แก่ 

เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

- กิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ ภายใต้การด�าเนินงานของ

ส�านักงาน กปร. เพื่อจัดจ�าหน่ายในชื่อร้าน

ภัทรพัฒน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑. การสร้างองค์
ความรูเ้พื่อขยายผล

• จ�านวนองค์ความรู้ 
ใหม่ที่เพิ่มขึ้น

•	 โครงการรวบรวม
ข้อมูลการศึกษาวิจัย
จากโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ

- รวบรวมงานศึกษาวิจัยของศูนย์ศึกษาฯ เพื่อลงใน
หน้าเว็บของส�านักงาน กปร.

• การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ

• การน�าไปใช้

• ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้

•	 โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 
องค์ความรู้โครงการ 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ  
(ภาพรวม)

- รวบรวมโครงการที่ส�าคัญ และรายชื่อโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ - 
ปัจจุบัน ลงในเว็บไซต์ส�านักงาน กปร. www.
rdpb.go.th)  

- ระบบฐานข้อมูลโครงการ http://e-office เกี่ยว
กับโครงการที่ได้รับงบประมาณ กปร. ตั้งแต่ 
๒๕๒๕ - ปัจจุบัน 

- ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ KM ส�านักงาน กปร.

• จัดท�าเป็นเอกสาร
คู่มือทุกสิ้นปี 
งบประมาณ

•	 โครงการรวบรวม
และจัดท�าเป็นเอกสาร
องค์ความรู้

-  โปสเตอร์ชุด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” - 
หนังสือการ์ตูน ๒ ภาษา “ความสุขของแผ่นดิน”

- หนังสือ“ดินน�้าลมไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อม” พร้อม
  e-Book
- หนังสือ“ร้อยเรื่องเล่าเกร็ดการทรงงาน” พร้อม 

e-Book
- หนังสือ“ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาฯ” พร้อม e-Book
- หนังสือ“ผลส�าเร็จโครงการอันเนื่องมาจาก
  พระราชด�าริ” 
- เอกสารเผยแพร่ (ปกสีด�า) “เศรษฐกิจพอเพียงฯ” 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

- เอกสารเผยแพร่ (ปกสีด�า) “หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

- หนังสือ“ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์”  
- สื่อสิ่งพิมพ์ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก “บวร”  

๒ รูปแบบ คือ หนังสือและเอกสารเผยแพร่
- วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๔ ฉบับ/ปี 
- บันทึกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
- หนังสือ“จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”
- หนังสือ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน” 
- จุลสาร“ภูมิวารินอนุรักษ์” ๓ ฉบับ/ปี
- หนังสือ “สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงฯ”

• จ�านวนกิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้ 

•	 พัฒนาช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้เพื่อการ
ขยายผล

- สื่อวิทยุ : ชุด “ประโยชน์สุขปวงประชา” และ
รายการ “ตามรอยพระราชา” 

- สื่อโทรทัศน์ : 
(๑)  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ร้อยไทยด้วย
ดวงใจ” 
(๒)  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานพัฒนา
แผ่นดิน”  
(๓) สารคดีเชิงข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ชุด  
“ปวงประชาเป็นสุขศานต์” 
(๔)  สารคดีทางสื่อโทรทัศน์ ชุด “สานต่องาน
พัฒนา” 
(๕)  สารคดีภาพเล่าเรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ
-  ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ใน ๔ รูปแบบ 
ประกอบด้วย ข่าว บทความ ข่าวสังคม ภาพข่าว 

- สื่อจัดนิทรรศการและให้การสนับสนุนนิทรรศการ
แก่หน่วยงานต่างๆ จ�านวน ๕๓ ครั้ง

 • ส�านักงาน กปร. 
เป ็นศูนย ์ เรี ยนรู ้
โครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด�าริ

•	 โครงการศูนย์เรียนรู้ 
ส�านักงาน กปร.

ติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๖ แห่ง

๒. การขยายผล
โครงการ

- จ�านวนโครงการ
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

•	 โครงการความร่วมมอื 
ระหว่างประเทศ

- โครงการความร่วมมือตามแนวพระราชด�าริ 
จ�านวน ๒ ครั้ง
- การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�ารใิห้แก่ชาวต่างชาต ิ โดยการจดัการศกึษา 
ดูงานให้แก่คณะต่างชาติ จ�านวน ๑๓ ครั้ง
- การบรรยายสรุป จ�านวน ๘ ครั้ง
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

• จ�านวนเยาวชน
เครือข่ายที่เพิ่มขึ้น

•	 โครงการฝ ึกอบรม
เยาวชนการพฒันาตาม
แนวพระราชด�าริ

- โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 
(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๗ จ�านวน ๒ ครั้ง

- โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน 
พระราชด�าริ จ�านวน ๑ ครั้ง

• จ�านวนหน่วยงาน 
ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน เอกชน ที่น�า
แนวคิดโครงการไป
ขยายผล

•	 โครงการความร่วมมือ
ในการขยายผลภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน 
(CSR)

- หนังสือและเอกสารเผยแพร่  
- สารคดีโทรทัศน์
- สนับสนุนการศึกษา ดูงานผลส�าเร็จของศูนย์

ศึกษาฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์
ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่ง 

• จ�านวนศูนย์
เรียนรู้ที่ได้รับการ
ติดตามผล

•	 โครงการติดตามการ
ขยายผล

- จัดติดตามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๖ แห่ง

๓. การประชาสมัพันธ์
เชิงรุก

• จ�านวนโครงการ

• จ�านวนเยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการ

•	 โครงการขยายผล
ตามแนวพระราชด�าริสู่
เยาวชน

- โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ 
(RDPB CAMP) รุ่นที่ ๗ จ�านวน ๒ ครั้ง

- โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน 
พระราชด�าริ จ�านวน ๑ ครั้ง

• จ�านวนโครงการ

• จ�านวนครั้งใน
การจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ

•	 โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ

-  จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวม ๗ ครั้ง

๔. การรณรงค์เผยแพร่ • จ�านวนสถาบัน 
การศึกษาที่น�าไป
ปฏิบัติจริง

•	 โครงการที่น�าแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจริงในสถาบัน
การศึกษา

- โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน 
พระราชด�าริ จ�านวน ๑ ครั้ง จ�านวน ๘๔ คน

• จ� านวนครั้ ง ใน
การติดตาม 

•	 โครงการติดตามงาน
ขยายผลภายหลังการ
ฝึกอบรม

- การจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรที่ส�าเร็จการ
อบรมหลักสูตร นบร.และ พพร. รุ่นที่ ๑-๖ และ 
หลกัสตูร วพร. รุน่ท่ี ๑-๓  วนัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐

• จ�านวนแผนงาน
ที่จัดสัมมนาฯ

• จ�านวนเครอืข่าย 
ทีเ่ข้าร่วมกับโครงการ

•	 การจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท�างานกับหน่วยงาน
เครือข่าย

- จัดสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๑ คร้ัง 
นครสวรรค์ ผูเ้ข้าร่วมจ�านวน ๑๐๙ คน และมรีะดบั
ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐.๘
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๕. การพัฒนาการ
ท�างานแบบเครือข่าย

• จ�านวนกิจกรรม •	 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ประสานงานเครือข่าย

- การจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรที่ส�าเร็จการ
อบรมหลักสูตร นบร.และ พพร. รุ่นที่ ๑-๖ และ 
หลักสูตร วพร. รุ่นที่ ๑-๓ 

- โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ า ชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ  
โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

๖. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มเป้าหมายชุมชน
และองค์กรต่างๆ ที่
ได้รับประโยชน์จาก 
โครงการฯ และ
ประสบผลส�าเร็จใน
การน�าแนว 
พระราชด�าริไปใช้

• จัดการฝึกอบรม 
ให้แก่บุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ท้องถิ่น
และภาคประชาชน

•	 การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเพ่ือขับเคลื่อน
แนวพระราชด�าริ

- โครงการอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๖ 

- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ 
เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)  
รุ่นที่ ๖ 

๗. การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ขับเคลื่อนแนว 
พระราชด�าริ

• จ�านวนผู ้เข้ารับ
การอบรม ๔๐ คน/
รุ่น หรือมากกว่า

- โครงการอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนว
พระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๖ มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ�านวน ๕๐ คน 

- โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ 
เสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามแนว 
พระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(พพร.) รุ่นที่ ๖ จ�านวน ๕๐ คน

• ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�าหนด

- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนว 
พระราชด�าริ (นบร.) รุ่นที่ ๖ ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๗๓ 

- หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้าง 
เครือข่ายการเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๖  
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๖๕ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑. การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
สู่คนดีและคนเก่ง
และมีความสุข

• แผนงานการฝึก
อบรม

• ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่อบรมมี
ความรู้ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก�าหนด

•	 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

- โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กปร. 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการเข้ารับ
การอบรมรวม ๓๗ หลักสูตร

- โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง 
และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
จังหวัดระยอง จ�านวน ๒ หลักสูตร 
(๑) การใช้ SPSS for Windows ส�าหรับงานวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  จ�านวน ๒๗ คน 
และมีค่าเฉลี่ยของผู้ได้รับความรู้ ทักษะ ความ
เข้าใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๑๐๐ 
(๒) การออกแบบ Infographics ด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint และโปรแกรม Adobe 
InDesign จ�านวน ๒๐ คน และมีค่าเฉลี่ยของผู้ได้
รับความรู้ ทักษะ ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  
ร้อยละ ๑๐๐ 

• แผนงานการฝึก
อบรม
• ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่อบรมมี
ความรู้และพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

•	 โครงการเตรียม
ความพร้อมของ
บุคลากรในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

- โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรอบรมภาษา 
อังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนส�าหรับเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน กปร. 
จ�านวนผู้เข้ารับการอบรมรวม ๓๐ คน

• แผนงานการฝึก
อบรม
• ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรที่อบรมมี
ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์

•	 โครงการเพิม่ศกัยภาพ
บุคลากรมุ ่ ง เน ้นการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
สู่องค์กร

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ 
ภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
และศูนย์เรียนรู้ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จ�านวน ๖ ครั้ง

•  จ�านวนแผนงาน
• บุคลากรร้อยละ 
๘๐ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มีความผาสุก
ในการปฏิบัติงาน

•	 โครงการพฒันาความ
ผาสุกขององค์กร

- โครงการตรวจสุขภาพ ประจ�าปี ๒๕๖๐
- โครงการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพของส�านักงาน 

กปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

• มีการเผยแพร่
ความรู้ด้านการ
ป้องกันปราบปราม
ทุจริต ในสื่อรูปแบบ
ต่างๆ 

- โครงการจัดกิจกรรมอบรมความรู ้ด ้านจริยธรรมแก่ 
เจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กปร. รุ่น ๒ จ�านวน ๔๓ คน

- แจ้งเวียนคู ่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๖๐

- มาตรการการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส�านักงาน กปร. พ.ศ. ๒๕๖๐ และการส่งเสริม
จริยธรรมทางเว็บไซต์ส�านักงาน กปร. 

• มีระบบสารสนเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารภายในองค์กร

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารองค์กร

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

- ระบบรายงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (e-Project)

๒. การพัฒนา 
การจัดการ 
ความรู้และ 
ศูนย์รวมความรู ้
ด้านแนวพระ
ราชด�าริ

• มีกิจกรรมส่งเสริม 
การใช้บริการห้อง
สมุด อย่างน้อย  
๒ ครั้ง/ปี

•	 พัฒนาห้องสมุดที่
รวบรวมองค์ความรู้
แนวพระราชด�าริ

- การปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Library)

- การแนะน�าหนังสือใหม่ผ่าน Facebook ส�านักงาน 
กปร. และ Mobile Application

• มีกิจกรรมการ
จัดการความรู้ ๑ 
ครั้ง/ปี

•	 โครงการจัดการ
ความรู้

- การศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรของส�านักงาน กปร. 
ณ โครงการส่วนพระองค์จิตรลดา 

- การจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรที่ส�าเร็จการ
อบรมหลักสูตร นบร.และ พพร. รุ่นที่ ๑-๖ และ 
หลักสูตร วพร. รุ่นที่ ๑-๓ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ�านวนรวม ๒๙๙ คน

- โครงการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านจริยธรรมแก่ 
เจ้าหน้าที่ ส�านักงาน กปร. รุ่น ๒  จ�านวน ๔๓ คน

• มีการใช้ทรัพยากรใน
องค์กรลดลง

•	 ส่งเสริมการปฏิบัติ
งานตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

- ก�าหนดมาตรการการใช้พลงังานในภาคราชการ ของ
ส�านกังาน กปร. ของส�านกันโยบายและแผนพลงังาน

- การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน�้าของ
ส�านักงาน กปร. ของกรมทรัพยากรน�้า

๓. การบริหาร
จัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ

•  มีโครงการส่งเสริม
การปฏิบัติงาน
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒ ครั้ง/ปี

- โครงการชมุชนสืบสานพระราชด�าริ เพ่ือสานสัมพันธ์กบั
ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับส�านักงาน กปร.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

• มีแผนงาน/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
การบริหารนโยบาย

•	 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารนโยบาย

- โครงการสัมมนา ส�านักงาน กปร. ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�านวน ๑๗๒ คน

• มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
สนบัสนนุการปฏบิตัิ
งานภายใน

•	 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการ
องค์กร

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)

- ระบบรายงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (e-Project) 

- การปรับปรุงระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Library) และการแนะน�าหนังสือใหม่ผ่าน  
Facebook ส�านักงาน กปร. และ Mobile  
Application

• มีการส�ารวจ
ความพึงพอใจใน
กระบวนงานหลัก
และกระบวนงาน
สนับสนุน

•	 โครงการส�ารวจความ
พึงพอใจ

- การส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐   
จ�านวน ๑๖๕ หน่วยงาน ๒๒๓ กิจกรรม และมี
ความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕.๒๐ 

• มีโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม
การท�างานเป็นทีม
ของส�านักงาน กปร.

•	 โครงการส่งเสริมการ
ท�างานเป็นทีม

- โครงการสัมมนา ส�านักงาน กปร. ประจ�าปี ๒๕๖๐ 

๔. การพัฒนา
ระบบการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ

• มีการประเมินผล
ประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กร

•	 โครงการประเมินผล 
ประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กร

- การจัดท�าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
ภายใต้กรอบการประเมินผลภาคราชการแบบ
บูรณาการ (GES : Government Evaluation 
Systems)

๕. การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต

•	 สร้างเครือข่าย
การต่อต้านการ
ทุจริตทั้งภายใน
และภายนอก

- โครงการจัดท�า MOU ร่วมกับ ธกส., อสมท., 
ส�านักงาน ปปท. และศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้าน
คอร์รัปชันเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- การแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงของส�านักงาน กปร.
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

•	 มีระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนและ
ระบบการด�าเนิน 
การกับผู้กระท�า
ความผิดที่รวดเร็ว 
ชัดเจน

การด�าเนินการตามกระบวนทางวินัยกับข้าราชการ 
ผู้กระท�าความผิด :  
-  ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-  ตาม กฎ กพ. ว่าด้วยการด�าเนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๖

การด�าเนินการตามความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ : 
-   ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ 
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

•	 มแีผนยทุธศาสตร์
ด ้านการส ่ง เสริม
จรยิธรรม ระยะ ๔ ปี 
แผนปฏบิตัปิระจ�าปี

•	 โครงการส่งเสริม
จริยธรรมตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ
จริยธรรม

- ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
จริยธรรม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

- การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรม 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
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คณะผู้บริหาร

นายดนุชา  สินธวานนท์

เลขาธิการ กปร.

นายลลิต ถนอมสิงห์

รองเลขาธิการ กปร.

นางสาวอุศนีย์   ธูปทอง

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

นายสมบูรณ์ วงค์กาด

รองเลขาธิการ กปร.

นางสาววัชรี   วัฒนไกร

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฯ

นายปวัตร์  นวะมะรัตน

รองเลขาธิการ กปร.

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

ที่ปรึกษาส�านักงาน กปร.

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ20 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐



นายภัททะพงศ์ เทียนศรี
ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษ

นางสุพร  ตรีนรินทร์
ผู้อ�านวยการกองแผนงาน

และวิเทศสัมพันธ์

นายสุวิทย์   ดุลยะนันท์
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

นายวิกรม คัยนันทน์ 
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๓

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๑

นางกมลินี   สุขศรีวงศ์
ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางศศิพร  ปาณิกบุตร
ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๔

นายหทัย วสุนันต์
ผู้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่ ๒

นางพิชญดา  หัศภาค
ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์

นางศิริลักษณ์  ทัศนารมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

นางประพิณ  แก้วทอง
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

ผู้อ�านวยการกอง

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 21



นางสาวทิพย์กมล  ศุภกุลฐิติพัฒน์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๑

นางสาวจินจะนะ  แก้วไทรแย้ม
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๑

นายดำารงค์ หินโม
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๑

นายธเนศ  มณีกุล
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๑

นายอภิศักดิ์  สรวิสูตร
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๒

นายปริญญวัฒน์  วัชรอาภากร
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๒๒

นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๓๒

นายสุทัศน์   ตั้งพิพัฒน์พงศ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๔๒

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่ ๑๓

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ22 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐



นางสาวสมลักษณ์   บุนนาค
ผู้อ�านวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางเสาวลักษณ์   ควรพินิจ
ผู้อ�านวยการกลุ่มติดตาม

นางสาวกาญจนา กำาเนิดพันธ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวจำาเนียร  เพียรไม่คลาย
ผู้อ�านวยการกลุ่มประเมินผล

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

กองติดตามประเมินผล

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นางสาวศีต์กร   ตันกำาแหง
ผู้อ�านวยการกลุ่มแผนงาน

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

นายนรินทร์  กาญจนฤกษ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

นายเอกชัย เพ็งสว่าง
ผู้อ�านวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

กองประชาสัมพันธ์

รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 23



นายวัชระ  หัศภาค
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ

นางสาวสุธัญญา ลีแวง
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

นายนพปฎล มกุลกาญจน์
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางศิริญญา  ดิษฐบรรจง
ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการและบริหารทั่วไป

นางสาวเกสร บุญยกิจสมบัติ
ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์สารสนเทศ

ส�านักงานเลขาธิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางจุไรรัตน์  อินทร์โต
ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายตรีวิทย์   สำาเภาทิพย์
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายพิเศษ

กลุ่มนโยบายพิเศษ

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ24 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐



อัตราก�าลัง

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๖๐ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๒๒๓ อัตรา ประกอบด้วย

 - ข้าราชการ    จ�านวน     ๑๓๑   คน 

 - ลูกจ้างประจ�า    จ�านวน       ๒๒   คน                      

     - พนักงานราชการ    จ�านวน       ๕๕   คน     

 - เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ   จ�านวน       ๑๕   คน

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร.
(ตามจ�านวนบุคลากรของแต่ละประเภท) 

๑๕
(๖.๗๒%)๕๕

(๒๔.๖๖%)

๒๒
(๙.๘๖%)

๑๓๑
(๕๘.๗๔%)

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�า

พนักงานราชการ

เจ้าหน้าที่เหมาบริการ
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รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ26 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐
งบปกติ
 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)  

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบปกติ จ�านวน ๗๑๕,๖๓๑,๑๐๐ บาท แยกตามงบรายจ่าย 

ดังนี้

ตารางที่ ๑  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบปกติ

แผนภูมิภาพที่ ๑   แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบปกติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน 

๗๐๙,๒๕๓,๖๒๒.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๓ การส�ารองเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 

๒,๗๙๖,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เป็นเงิน  ๓,๘๘๓,๗๙๑.๕๗ 

บาท  คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ งบประมาณคงเหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๑๖๐.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔

รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ

๑. งบบุคลากร  ๗๐,๗๘๔,๙๐๐.๐๐ ๙.๘๙

๒. งบด�าเนินงาน  ๔๓,๔๒๑,๒๐๐.๐๐ ๖.๐๗

๓. งบลงทุน ๓,๔๗๓,๕๐๐.๐๐ ๐.๔๙

๔. งบเงินอุดหนุน ๕๙๗,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๓.๕๐

๕. งบรายจ่ายอื่น ๓๗๑,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๕

ยอดรวม ๗๑๕,๖๓๑,๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๕๙๗.๕๘๐๐
(๘๓.๕๐%)

๓.๔๗๓๕
(๐.๔๙%)

๔๓.๔๒๑๒
(๖.๐๗%)

๗๐.๗๘๔๙
(๙.๘๙%) ๐.๓๗๑๕

(๐.๐๕%)

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น
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ตารางที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบปกติ

ประเภทรายจ่าย วงเงินงบประมาณ
การสำารองเงินกัน

ไม่มีหนี้ผูกพัน
กันไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย คงเหลือ

๑. งบบุคลากร ๗๑,๓๕๑,๙๗๕.๐๙ - - ๗๑,๓๕๑,๙๗๕.๐๙ -

๒. งบด�าเนินงาน ๔๓,๔๒๑,๒๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๗๘๖,๔๒๑.๕๗ ๓๖,๘๗๔,๒๐๑.๗๒ ๒๖๐,๕๗๖.๗๑

๓. งบลงทุน    ๓,๔๗๓,๕๐๐.๐๐ -  ๙๗,๓๗๐.๐๐  ๓,๓๗๒,๕๔๖.๐๐  ๓,๕๘๔.๐๐ 

๔. งบเงินอุดหนุน ๕๙๗,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ - - ๕๙๗,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ -

๕. งบรายจ่ายอื่น    ๓๗๑,๕๐๐.๐๐    ๒๙๖,๖๐๐.๐๐ -      ๗๔,๙๐๐.๐๐ -

ยอดรวม
๗๑๖,๑๙๘,๑๗๕.๐๙ ๒,๗๙๖,๖๐๐.๐๐

๐.๓๙%
๓,๘๘๓,๗๙๑.๕๗

๐.๕๔%
๗๐๙,๒๕๓,๖๒๒.๘๑

๙๙.๐๓%
๒๖๔,๑๖๐.๗๑

๐.๐๔%

หมายเหตุ   กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลาง  รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ   

          จ�านวน ๕๖๗,๐๗๕.๐๙  บาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๒.๓/๔๓๒๓๖  

 ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

แผนภูมิภาพที่ ๒   แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบปกติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส�ารองเงิน

กันเงิน

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๗๐๙.๒๕๓๖ 
(๙๙.๐๓%)

๐.๒๖๔๒ 
(๐.๐๔%)

๒.๗๙๖๖ 
(๐.๓๙%)

๓.๘๘๓๘ 
(๐.๕๔%)
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แผนภูมิภาพที่ ๓  แสดงการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายเงิน-งบปกติ 

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบบุคลากร

๗๑.๓๒๕๐
๔๓.๔๒๑๒

๓.๔๗๓๕ ๐.๓๗๑๕

๕๙๗.๕๘๐๐ ๕๙๗.๕๘๐๐

๗๑.๓๕๒๐

๓๖.๘๗๔๒ ๓.๓๗๒๕ ๐.๐๗๔๙

ล้านบาท

๖๐๐

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

งบด�าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

งบกลาง
 ส�านกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) ได้รับ

จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�ารจิ�านวน 

๑๒ โครงการ และงบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น  จ�านวน ๑ โครงการ  รวมเป็น ๑๓ 

โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๕๕๖,๑๕๙.๐๐  บาท แยกตามโครงการ ดังนี้

ตารางที่ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง

รายการ
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (จำานวน ๑๒ โครงการ)

๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากช่อง แขวงจ�าปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โอนจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐

๒. โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอ�า จ.เพชรบุรี ๑๖,๖๔๓,๑๐๐.๐๐

๓. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบรรจุหีบห่อผลิตผลผักของเกษตรกร
เพื่อจ�าหน่ายสู่ตลาด  (โครงการหลวง)

๓,๗๖๗,๖๐๐.๐๐
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รายการ
งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (จำานวน ๑๒ โครงการ)

๔. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ งวดที่ ๑ ๔๑,๙๐๕,๗๐๕.๐๐

๕. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ (เพิ่มเติม) ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง  ๔,๐๑๔,๖๐๐.๐๐ 

๖. โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 ๑,๕๙๓,๗๘๐.๐๐ 

๗. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ

(มูลนิธิอุทกพัฒน์)

 ๑๐,๕๒๗,๓๔๐.๐๐ 

๘. โครงการปรับปรุงหอแห่งแรงบันดาลใจ ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง  

พื้นที่ทรงงาน (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง)

 ๕๘,๑๕๔,๑๘๐.๐๐ 

๙. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(เพิ่มเติม) งวดที่ ๒

๗,๘๔๖,๐๑๙.๐๐

๑๐. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(เพิ่มเติม) งวดที่ ๓

 ๑,๐๙๓,๒๐๐.๐๐ 

๑๑. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(เพิ่มเติม) งวดที่ ๔

 ๓,๐๖๐,๑๕๐.๐๐ 

๑๒. โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ  ๙๕๑,๔๘๕.๐๐ 

งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น (จำานวน ๑ โครงการ)

๑๓. โครงการจัดงานนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ณ บริเวณท้องสนามหลวง ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒๙๓,๕๕๖,๑๕๙.๐๐

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบกลาง ในภาพรวม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  

เป็นเงิน ๒๕๒,๔๙๓,๐๗๕.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๑ การส�ารองเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  

เป็นเงิน ๑๓,๖๑๒,๗๒๔.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๔ เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 

๑๙,๖๑๘,๕๖๕.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๘ และคงเหลือส่งคืนส�านักงบประมาณ เป็นเงิน ๗,๘๓๑,๗๙๓.๗๐ 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๗
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ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง

รายการ
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร

การส�ารองเงิน

กันไม่มีหนี้ผูกพัน

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

กรณีมีหนี้ผูกพัน
เบิกจ่าย

คงเหลือส่งคืน

ส�านักงบประมาณ

๑. โครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนากสิกรรม พื้นที่สูง เมือง
ปากช่อง  แขวงจ�าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   
(เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โอนจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ - - ๑๓,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ -

๒. โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร อ.ชะอ�า  
จ.เพชรบุรี

๑๖,๖๔๓,๑๐๐.๐๐ - - ๑๖,๐๒๙,๙๙๔.๐๐ ๖๑๓,๑๐๖.๐๐

๓. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบรรจุหีบห่อ
ผลิตผลผักของเกษตรกรเพื่อ
จ�าหน่ายสู่ตลาด (โครงการ
หลวง)

๓,๗๖๗,๖๐๐.๐๐ - - ๓,๗๖๗,๖๐๐.๐๐ -

๔. โครงการกิจกรรมสนับสนุน
การด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ  
งวดที่ ๑

๔๑,๙๐๕,๗๐๕.๐๐ ๘,๖๓๙,๗๓๘.๙๘ ๑๕,๑๖๕,๗๕๕.๗๐ ๑๗,๔๔๓,๐๐๒.๑๒ ๖๕๗,๒๐๘.๒๐

๕. โครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกฯ (เพิ่มเติม)  
ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง

  ๔,๐๑๔,๖๐๐.๐๐ - -   ๔,๐๑๔,๖๐๐.๐๐ -

๖. โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี
ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่งอน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

  ๑,๕๙๓,๗๘๐.๐๐ - -   ๑,๕๙๓,๗๘๐.๐๐ -

๗. โครงการพัฒนาแหล่งน�้า
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
น�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริ 
(มูลนิธิอุทกพัฒน์)

 
๑๐,๕๒๗,๓๔๐.๐๐ 

- - ๑๐,๕๒๗,๓๔๐.๐๐ -

๘. โครงการปรับปรุงหอแห่ง
แรงบันดาลใจ ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน 
(แม่ฟ้าหลวง)

 
๕๘,๑๕๔,๑๘๐.๐๐ 

- - ๕๘,๑๕๔,๑๘๐.๐๐ -

๙. โครงการกิจกรรมสนับสนุน
การด�าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
(เพิ่มเติม) งวดที่ ๒

๗,๘๔๖,๐๑๙.๐๐  ๘๑๙,๖๓๕.๔๖  ๓,๒๔๙,๐๖๐.๐๐  ๓,๗๒๘,๘๕๖.๕๔ ๔๘,๔๖๗.๐๐
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ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ งบกลาง (ต่อ)

รายการ
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร

การส�ารองเงิน

กันไม่มีหนี้ผูกพัน

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

กรณีมีหนี้ผูกพัน
เบิกจ่าย

คงเหลือส่งคืน 

ส�านักงบประมาณ

๑๐. โครงการกิจกรรม
สนับสนุนการด�าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ (เพิ่มเติม)  
งวดที่ ๓

 ๑,๐๙๓,๒๐๐.๐๐ ๑,๐๙๓,๒๐๐.๐๐ - - -

๑๑. โครงการกิจกรรม
สนับสนุนการด�าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ (เพิ่มเติม)  
งวดที่ ๔

๓,๐๖๐,๑๕๐.๐๐ ๓,๐๖๐,๑๕๐.๐๐ - - -

๑๒. โครงการคืนช้างสู่
ธรรมชาติ 

๙๕๑,๔๘๕.๐๐ - - ๙๕๑,๔๘๕.๐๐ -

๑๓. งบกลางโครงการจัดงาน
นิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะ
พระบริบาล” ณ บริเวณท้อง
สนามหลวง

๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๒๐๓,๗๕๐.๐๐ ๑๒๒,๒๘๓,๒๓๗.๕๐ ๖,๕๑๓,๐๑๒.๕๐

รวมทั้งสิ้น ๒๙๓,๕๕๖,๑๕๙.๐๐ ๑๓,๖๑๒,๗๒๔.๔๔ 
๔.๖๔%

๑๙,๖๑๘,๕๖๕.๗๐
๖.๖๘%

 ๒๕๒,๔๙๓,๐๗๕.๑๖ 
๘๖.๐๑%

๗,๘๓๑,๗๙๓.๗๐
๒.๖๗%

แผนภูมิภาพที่ ๔   แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เงินกันไม่มีหนี้

เงินกันมีหนี้

เบิกจ่าย

คงเหลือส่งคืนส�านักงบประมาณ

๒๕๒.๔๙๓๑
๘๖.๐๑%

๑๙.๖๑๘๖
๖.๖๘%

๑๓.๖๑๒๗
๔.๖๔%

๗.๘๓๑๘
๒.๖๗%



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ32 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐

แผนภูมิภาพที่ ๕  แสดงการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณ งบกลาง ที่ได้รับและผลการใช้จ่ายเงิน 

                        ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๐.๐๐

ส่งคืนส�านักงบประมาณ

เบิกจ่าย

เงินกันมีหนี้

เงินกันไม่มีหนี้

งบที่ได้รับจัดสรร

๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๑๓.๖๑๒๗

๑๙.๖๑๘๖

๒๕๒.๔๙๓๑

๒๙๓.๕๕๖๒

๗.๘๓๑๘

๑๕๐.๐๐ ๒๐๐.๐๐ ๒๕๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐

ล้านบาท
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การด�าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๐
   
 ส�านักงาน ก.พ.ร.ได้ก�าหนดแนวทางการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบัิติ
ราชการ (มาตรา ๔๔) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ค�าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙     

  การปฏบิตังิานของส�านกังาน กปร. ตามตวัช้ีวัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏิบัติราชการของส�านักงาน กปร. ประจ�าปี ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประกอบด้วย 
๔ องค์ประกอบ ซึ่งผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

Functional base Agenda base Area base Innovation base Potential base สรุปผลประเมิน

สูงกว่าเป้าหมาย

•
สูงกว่าเป้าหมาย

•
- สูงกว่าเป้าหมาย

•
สูงกว่าเป้าหมาย

•
ระดับคุณภาพ

•

องค์ประกอบการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ด�าเนินงาน

ผลประเมิน

Functional 
base

๑. ร้อยละของผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ส�าหรับโครงการที่ได้รับ

อนุมัติงบประมาณจาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

- แผนและผลการด�าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐

- รายงานการประเมินผลลัพธ์ ๑๖ โครงการ

๒. ความส�าเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

“ศาสตร์พระราชา”

    ๒.๑ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการ

พัฒนาตามแนวพระราชด�าริ รุ่นที่ ๖

    ๒.๒ การฝึกอบรมผ่านศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ ศูนย์

    ๒.๓ การฝึกอบรมผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง จ�านวน ๑ ศูนย์

- แผนการด�าเนินการ

- ด�าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผล

การน�าองค์ความรู้ไปใช้

๒

๑

๑

๒

๒

๑

๑

๒
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องค์ประกอบการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ
ด�าเนินงาน

ผลประเมิน

๓. ระดับความส�าเร็จของการขยายผลองค์ความรู้ 
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
สู่พื้นที่โดยรอบ
- แผนการด�าเนินการ
- ด�าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผล
การน�าไปปฏิบัติได้จริง ร้อยละ ๘๐
๔. ความส�าเร็จของการจัดท�าและพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลการน�าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ  
- แผนการด�าเนินการจัดท�าระบบ
- ด�าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ ร่างระบบติดตามและ
ประเมินผล และร่างตัววัดการเปลี่ยนแปลง
- ระบบติดตามประเมินผล และตัววัดการ
เปลี่ยนแปลง

๑
๒

๑
๓

๒

๑
๒

๑
๓

๒

Agenda base ๕. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
    ๕.๑ ร้อยละการด�าเนินการตามแผนการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
    ๕.๒ ร้อยละการชี้แจงประเด็นส�าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ไม่มี)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

Area base ไม่มีตัวชี้วัด

Innovation 
base

๖. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
- เบิกจ่ายภาพรวม 
๗. ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ
- จัดท�าข้อเสนอประสิทธิภาพ
- รายงานผลการด�าเนินการ

๙๖

๑
๑

๙๙.๐๓

๑
๑

Potential 
base

๘. การจัดท�าและด�าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
- ด�าเนินการตามแผน ๑๐๐ ๑๐๐

หมายเหตุ  ผ่านการประเมิน   
   ไม่ผ่านการประเมิน
สรุปผลประเมิน ระดับคุณภาพ ผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
   ระดับมาตรฐาน ผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ 
      ประเมินแต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งที่ได้รับการประเมินใน 
      ระดับต�่ากว่าเป้าหมาย
   ระดับต้องปรับปรุง ผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับต�่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด
      องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่น
      ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม
 ศนูย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจรติ ส�านกังาน กปร. 

ได ้ด� า เนินการจัด โครงการฝ ึกอบรม หลัก สูตร 

“จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

ส�านักงาน กปร.” รุ่นที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๐ ขึ้น ภายใต้ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า

ส�านักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้าน 

จรยิธรรมและธรรมาภบิาลแก่บุคลากรของส�านกังาน กปร. 

และเป็นการระดมความคิดเห็นในการพัฒนางาน

ด้านส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๑๘ – ๒๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ส�านักงาน กปร. และจังหวัด

เพชรบุรี โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๑) การบรรยาย

ให้ความรู้เก่ียวกับจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชัน ๒) การอภิปรายกลุ่ม เพื่อพัฒนางานด้าน 

ส่งเสริมจริยธรรม  ๓) การฝึกปฏิบัติด้านศาสนา ๔) การ

จัดท�ากิจกรรมจิตอาสา และ ๕) การศึกษาดูงาน กลุ่ม 

เป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ 

และลูกจ้างประจ�า ทุกระดับรวมทั้งสิ้น ๔๓ คน

การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

การด�าเนินงานด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

 ส�านักงาน กปร. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางในการขับเคลื่อน 

โครงการดังกล่าว แบ่งการด�าเนินงานออกเป็น ๒ 

แนวทาง คือ ๑) การด�าเนินงานภายในองค์กร โดย

สร้างการรับรู้เก่ียวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชัน โดยน�าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใช้กับการด�าเนินงาน การบริหารองค์กร การด�ารง

ชวีติของบคุลากร และจดัท�าแผนพฒันาองค์กรคุณธรรม

ให้มีการระเบิดจากข้างในลักษณะให้ทุกภาคส่วนมี 

ส่วนร่วมและเพ่ือมุง่หวงัให้คนในองค์กรมพีฤตกิรรมเปลีย่นไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึน น�าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ

ทุจริต ได้มีการออกแบบประเมินองค์กรคุณธรรมเพื่อใช้

เป็นเครื่องมือวัดระดับความเป็นองค์กรคุณธรรมทั้งใน

เรื่องของการบริหารงาน และพฤติกรรมของบุคลากรใน

ส�านักงาน กปร. เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อหา

แนวทางการพัฒนาต่อไป

 ส�าหรับแนวทางที่ ๒) เป็นการด�าเนินงาน 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดย ส�านักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์

พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน ได้มีการศึกษาและ

พฒันาแนวทางในการน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กรและเป็นกลไก/เครื่องมือใน

มิติของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยการ

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส�านักงาน กปร. มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนการป้องกัน

และปราบปรามการทจุรติและการส่งเสรมิคุม้ครองจริยธรรมในส�านกังาน กปร. ส�าหรับผลการด�าเนนิงานในปี ๒๕๖๐ 

ที่ส�าคัญ คือ
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ออกแบบประเมินองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ส�าหรับใช้เป็นเครื่องมือกับ 

นติบิคุคลทีเ่ป็นคูส่ญัญาของหน่วยงานรฐั เพ่ือพฒันาเป็น  

“คู่ค้าคุณธรรม” รวมท้ังได้เชิญชวนองค์กรท่ีมีความ 

มุง่มัน่ในการพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนื ให้เข้ามามส่ีวนร่วม

ในการขับเคลื่อน “องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย ส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท  

อสมท. จ�ากัด (มหาชน) และศูนย์พัฒนานวัตกรรม

ต่อต้านคอร์รัปชัน จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน ซึ่งมีการลงนามในบันทึก 

ข้อตกลงฯ ณ ส�านักงาน กปร. ในวนัที ่๒๑ มถินุายน ๒๕๖๐

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
 จากปัญหาและผลกระทบของการทุจริตใน

ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) ได้สร้าง

เครื่องมือการประเมินท่ีใช้ในการต่อต้านการทุจริตโดย 

ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

การด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Tran- 

sparency Assessment : ITA)” และคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบให้น�าระบบการประเมิน ITA ไป

ปรับใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการป้องกัน

การทุจริตและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐให้สูงข้ึน ในปัจจุบนั 

การประเมิน ITA ได้ถูกก�าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญของ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการ

ยกระดับให้การประเมิน ITA เป็นมาตรการป้องกันการ

ทุจริตในเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง

ด�าเนินการ

 ส�านักงาน กปร. เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐ

ที่เข้ารับการประเมิน ITA โดยในปี ๒๕๕๘ มีผลคะแนน

การประเมินอยู่ในอันดับที่ ๔๙ จาก ๑๔๗ หน่วยงาน 

ทั่วประเทศ และในปี ๒๕๕๙ อยู่ในอันดับที่ ๒๕ จาก 

๑๔๘ หน่วยงาน ส�าหรับในปี ๒๕๖๐ ส�านักงาน กปร. 

มีผลคะแนนอยู่ที่ ๙๐.๓๓ คะแนน จัดเป็นอันดับที่ ๖ 

จาก ๑๔๗ หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นระดับผลการประเมินที่

สูงมาก  (รายละเอียดปรากฏตามตาราง)

คะแนน ITA = ๙๐.๓๓ ระดับผลการประเมินสูงมาก

ดัชนี คะแนนดัชนี (ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน

๑) ความโปร่งใส ๙๕.๑๒ สูงมาก

๒) ความพร้อมรับผิดชอบ ๘๘.๒๒ สูงมาก

๓) ความปลอดจากการทุจริต 

ในการปฏิบัติงาน

๙๓.๗๙ สูงมาก

๔) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ๘๔.๙๑ สูงมาก

๕) คุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน ๘๖.๑๔ สูงมาก
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ผลการด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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การติดตามเสด็จฯ และพระราชด�าริ
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักงาน กปร. ได้ติดตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ม ี
พระราชด�าริช่วยเหลือประชาชนในภูมิภาคต่างๆ สรุปตามรายภาคได้ดังนี้

 ๓.  ให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรท่ีท�า Contract 
farming เนื่องจากเมื่อท�าแล้ว ชาวบ้านยิ่งจนลง บริษัทยิ่ง
รวยขึ้น เช่น การปลูกมะเขือเทศที่จังหวัดหนองคาย และ
บริเวณแม่น�า้สงคราม ตอนนีไ้ม่มมีะเขือเทศส่งโรงงานหลวง 
(เต่างอย) ส่วนมะม่วงหมิพานต์ มนัฝรัง่ และมะม่วงทีจ่งัหวดั
นครราชสีมา รวมทั้งข้าวโพดที่จังหวัดลพบุรี ท�าแล้วก็มี
ปัญหา ควรพิจารณาแก้ไข
 ๔.  การท�านมอดัเมด็สวนดสุติ ซึง่มคีณุภาพด ีของทีไ่หน
ก็สู้ของที่นี่ไม่ได้ ลองทานจากหลายแห่งแล้ว มีการน�าแป้ง 
มาผสม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงมีรับสั่งไม่ให้ขยายการผลิต เนื่องจาก
ต้องการให้ราษฎรน�าไปต่อยอดเอง
 ๕.  ได้ทรงทดลองท�ามะนาวผง พอแกะออกมาจากถงุ 
มะนาวไม่เป็นผงแต่จะแข็งออกมาเป็นแท่ง เนื่องจากถุงที ่
ท�าอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถกันความชื้นได้ ให้ศึกษา 
ขั้นตอนการบรรจุถุงให้มีคุณภาพ จะช่วยทดแทนช่วงท่ี
มะนาวมีราคาแพงได้ 
 ๖.  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รับสั่งฝากไว้ให้ดูแลมูลนิธิ 
ชัยพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป ขอให้ช่วยกันท�างานต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
 เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรสวนผลไม ้
ภาคใต้และสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก สรุปความว่า 
 ๑. ในการพัฒนาแหล่งน�้าและกระจายน�้าในพื้นที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอให้ไปทบทวนแหล่ง
น�้าเดิมให้เชื่อมต่อถึงกัน
 ๒. ในการแก้ไขปัญหาตัดไม้ท�าลายป่าท่ีจังหวัดน่าน
ขอให้กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร หา
วิธีการปลูกไม้เศรษฐกิจท่ีอยู่ร่วมกับป่าได้ ไม่ต้องตัดต้นไม้ 
รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปเพื่อให้จ�าหน่ายได้ต่อไป

พื้นที่ภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิต
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัด
นครนายก

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวนครนายก จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 พระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าแขวงจ�าปาสัก 
และเจ้าแขวงสะหวันนะเขตพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนา  
สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ สรุปความว่า 
 ๑. เรื่องบัญชีครัวเรือน ให้สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวน�าไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต จะ
ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายฟุม่เฟือย และควรด�าเนนิการสหกรณ์ใน
โรงเรยีน โดยให้เดก็ทีม่อีาย ุ๑๐ ปีขึน้ไปเป็นคนท�า พร้อมทัง้ 
ให ้ส ่งเสริมเกษตรกรท�าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ ์ ผัก  
เหมือนอย่างโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
 ๒. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ได้กราบบังคมทูลฯ รายงานว่า จากการที่ได้มีพระราช
กระแสรับสั่งให้ช่วยเหลือชาวนาเรื่องราคาข้าวตกต�่านั้น 
กระทรวงมหาดไทยสามารถช่วยราษฎรขายข้าวได้จ�านวน
มาก จงึได้มพีระราชกระแสรบัสัง่ว่า ข้าวทีข่ายได้คอืข้าวใหม่ 
ข้าวเก่าก็ขายไม่ออกอยู่ดี ในส่วนของข้าวใหม่ควรพิจารณา
ช่วยเหลือราษฎรเรื่องลานตากข้าว จะได้ลดความช้ืนข้าว
จะได้ราคาดี



รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 39

วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐
 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปศนูย์พฒันาการจดัสวสัดิการ
สงัคมผูสู้งอาย ุจังหวดัปทมุธาน ีสรปุความว่า ระบบสูบน�า้ 
จากบ่อน�า้บาดาล ทีส่บูได้ปรมิาณน�า้ ๑๒ ลกูบาศก์เมตร
ต่อชัว่โมง ถ้าพจิารณาน�าระบบ Solar Cell มาใช้ จะแพง
กว่าหรือไม่ และควรพิจารณาทดลอง ศึกษา และวิจัย  
ใช้ Solar Cell สบูน�า้จากสระน�า้ทีข่ดุในพืน้ทีอ่สีาน และ
ควรเป็นที่ชาวบ้านดูแลได้

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย  
หมู่ ๔ ต�าบลบ้องตี ้อ�าเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบรุี  
มีพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน�้า
เพิ่มเติมให้กับโรงเรียน และราษฎรบริเวณใกล้เคียง  
ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง บ้านพุหว้า หมู ่๗ 
ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
มีพระราชด�าริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน�้า
เพิม่เตมิให้กับโรงเรยีนและราษฎรบรเิวณใกล้เคยีง ซ่ึง
ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค
และการเกษตรทรงติดตามผลการด�าเนนิงานโรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ ๕ 
ต�าบลหนองลู อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทรงติดตามผลการด�าเนนิงานโรงเรยีนต�ารวจตระเวน 
ชายแดนมติรมวลชน ๒ บ้านตนีตก หมู ่๑ ต�าบลเขาโจด 
อ�าเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี มีพระราชด�าริ
ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน�้าเพิ่มเติมให้กับ
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ ซ่ึง
ประสบปัญหาขาดแคลนน�า้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค
และแปลงพื้นที่ท�าการเกษตร

วนัจนัทรท์ี่ ๒๗ – วนัอังคารที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๖๐
 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบุรีและ
จังหวัดสมุทรสงคราม ณ โรงงานสกัดน�้ามันพืชและผลิต 
ไบโอดเีซลครบวงจร มลูนธิชิยัพฒันา ต�าบลไร่ใหม่พฒันา 
อ�าเภอชะอ�า จงัหวัดเพชรบรุ ีจากนัน้เสด็จฯ ไปโครงการ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต�าบล
สามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิต�าบลแหลมผักเบีย้ อ�าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี และโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 
ต�าบลอัมพวา อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนิน
งานโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภ ีอ�าเภอ
อรญัประเทศ จงัหวดัสระแก้ว มพีระราชด�ารใิห้ด�าเนนิการ
ปรบัปรงุคลองยทุธศาสตร์ ซึง่เป็นคลองสาธารณประโยชน์
ความยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร พร ้อมท�าอาคาร 
ประกอบเพื่อผันน�้ามาเติมสระเก็บน�้าของโรงเรียนฯ 
ส�าหรับให้โรงเรียนฯ และราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียง มีน�้า
ท�าการเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมท้ังสนับสนุนการ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอตลอดทั้งป ี
นอกจากนี้ มีพระราชด�าริให้ติดตามความก้าวหน้าการ
ด�าเนนิงานโครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยสะโตน จงัหวดัสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเปิดโครงการ “คลองภักดี
ร�าไพ” ณ ประตูระบายน�้าคลองภักดีร�าไพ อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบรุ ีโครงการห้วยสโตนทีม่พีืน้ทีส่่วนหนึง่อยูใ่น
เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา และโครงการอื่นๆ ถึง
แม้ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน ควรจะได้มีการศึกษาและ
ไม่ท�าเป็นโครงการขนาดใหญ่ อกีทัง้ควรไปร่วมหารอืเรือ่ง
การบริหารจัดการน�้าและพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ที่ในเขตอุทยาน นอกจากนี้ ได้มีพระราชด�าริ
ถึงความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน�้าที่ภูฝอยลม จังหวัด
อุดรธานี และที่จังหวัดบุรีรัมย์
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วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปพื้นที่อ�าเภอวังน้อย และ
อ�าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โรงเรียนวัดธรรมจริยา ต�าบลข้าวงาม อ�าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระราชกระแสถึงเรื่องการ 
ใช้ปุย๋ และปัญหาการใช้ยาฆ่าหญ้า ทีส่่งผลให้ในหลายพืน้ท่ี
ไม่สามารถใช้แหล่งน�า้เพือ่การบรโิภคได้เนือ่งจากปนเป้ือน
สารเคมี ต้องใช้วิธีการซื้อน�้าเพื่อบริโภคแทน 
 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ต�าบลชะแมบ 
อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 โรงเรยีนสอนด ี(ประชารฐัอนสุรณ์) อ�าเภอลาดบัวหลวง 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มพีระราชด�าริให้ท�าการส่งเสรมิ 
กิจกรรมประเภทงานหัตถกรรม งานจักสาน และการ
วาดภาพแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่จะช่วยสร้างเสริมให้เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้น โดยให้
ส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ส�านักงาน กศน.) เข้ามาดูแล
 โรงเรียนสัตตปทุมบ�ารุง ต�าบลสามเมือง อ�าเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีพระราช
กระแสกบัผูว่้าราชการจังหวัดพระนครศรอียธุยา เกีย่วกบั 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนโรงเรียนสอนดี 
(ประชารัฐอนุสรณ์) ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มเส่ียงท่ี
จะมปัีญหาด้านพฤตกิรรม และด้านอารมณ์ ด้วยการเสรมิ
กิจกรรมด้านงานศิลปะ เพื่อให้เด็กกลุ่มดังกล่าวมีสมาธิ 
ดีขึ้น และควรด�าเนินการแก้ไขปัญหาไปที่ชุมชนด้วย

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิดอาคารโรงงานจดัสร้าง และ
ซ่อมบ�ารุงเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่
กรมชลประทาน ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี มพีระราชด�าร ิสรปุ
ความว่า คลองแถวปทุมธานี มีมลภาวะต่างๆ เช่น ผักตบชวา  
น�า้ในคลองมสีเีหลอืงสนมิ ควรหาทางแก้ไขปัญหาเพือ่ช่วยเหลอื 
ราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นๆ โดยทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาหาสาเหตุและ
แก้ไขเพื่อช่วยเหลือราษฎรต่อไป นอกจากนี้ มีพระราชด�าริ
ให้พิจารณาศึกษาใช้โซล่าเซลล์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายน้อย  

จากนัน้ทรงรบัฟังการบรรยายสรปุ การน�าแนวทางเครือ่งกลเตมิ 
อากาศ Model RX๕ รุ่นต่างๆ แล้ว ทรงสอบถามถึงค่าไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ศูนย ์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนท่านผู ้หญิง 
มณีรัตน์ บุนนาค หมู่ท่ี ๖ ต�าบลไล่โว่ อ�าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ทรงปลูกต้น “เงาะป่า” จ�านวน ๑ ต้น 
มีพระราชด�าริสรุปความว่า ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาด้าน
น�า้และจดัหาน�า้เพิม่เติมให้กบัศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ซึ่งประสบปัญหาน�้า
มีตะกอนหินปูน ขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร
 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช หมู่ท่ี ๑  
บ้านสะเนพ่อง ต�าบลไล่โว่ อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบรุ ีมพีระราชด�าร ิสรปุความว่า ให้พจิารณาจดัหา
น�า้เพิม่เตมิให้กบัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสนุทรเวช 
ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน ต�าบลก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
มีพระราชด�าริกับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดี
กรมส่งเสรมิการเกษตร สรปุความว่า ขอให้ยวุเกษตรกรน�า
ผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตรไปเผยแพร่ให้ครอบครัว 
และชุมชน เช่น การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ข้าว การแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร และการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
รวมทั้งผลงานของนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
ขอให้ขยายผลผ่านทางครอบครวั และสมาชิกในชุมชนด้วย

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปลูกข้าว ณ แปลงสาธิต 
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า จังหวดันครนายก 
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถามเลขาธิการ กปร. เกี่ยวกับการ
สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุเพื่อน�าไปแจกจ่าย และการผลิตของ 
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทุกศูนย ์ 
ซึง่เลขาธกิาร กปร. กราบบงัคมทลูว่า ศนูย์ศกึษาการพฒันา 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารทุิกแห่ง สามารถผลติเมลด็พนัธุพื์ช 
เ พ่ือส�ารองและพร ้อมแจกจ ่ายราษฎร กรณีประสบ
วิกฤตการณ์ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
 เสดจ็พระราชด�าเนินไปโครงการตามพระราชประสงค์
หุบกะพง ต�าบลเขาใหญ่ อ�าเภอชะอ�า  จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปศนูย์พฒันาพนัธุพ์ชืจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิ
ต�าบลเขาดินพัฒนา อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ๒. ให้กรมชลประทาน แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น�้าเพื่ออุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของโรงเรียน โดยการ 
จัดหาถังเก็บน�้าและท�ารางรับน�้าฝนเพิ่มเติม รวมทั้งให้
ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน�้าด้วยว่ามีสาร
เคมีชนิดใดตกค้างบ้าง เนื่องจากพื้นที่บริเวณโรงเรียน
เป็นเหมืองแร่แมงกานีสเก่า จะได้จัดหาเครื่องกรองน�้าที่
สามารถคัดกรองสารเคมีชนิดนั้นๆ ได้เป็นการเฉพาะและ
ราคาก็ไม่แพงมาก 

วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ๓.  ควรส่งเสริมให้นักเรียนฝึกเรียนคณิตคิดในใจ 
เพือ่จะได้คดิเลขได้เรว็ขึน้ โดยใช้วธิกีารคดิแบบไทยในอดตี 
 จากนั้น เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านนานกปีด ต�าบลห้วยบ่อซนื อ�าเภอปากชม จงัหวดัเลย 
ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า  
 ๑. ให้กรมชลประทาน พิจารณาแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน�า้อปุโภคบรโิภค ในช่วงฤดแูล้งให้แก่โรงเรยีน 
โดยจัดหาถังเก็บน�้าและรางรับน�้าฝนเพิ่มเติม
 ๒. ให้กรมชลประทาน พิจารณาก่อสร้างฝาย 
ทดน�า้ห้วยนกปีดเพ่ือทดแทนฝาย มข. เดิมท่ีช�ารุด บริเวณ
หมู่ที่ ๕ ต�าบลห้วยบ่อซืน อ�าเภอปากชม เพื่อช่วยเหลือ 
ราษฎรท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน�า้อปุโภคบริโภค และ
ท�าการเกษตร
 ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านวังชมภู ต�าบลทรัพย์ไพรวัลย์ อ�าเภอเอราวัณ  
จังหวัดเลย ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑. ให ้กรมชลประทาน แก ้ไขป ัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนน�า้อปุโภคบรโิภคในช่วงฤดแูล้งโดยการจดัหา
ถังเก็บน�้า จัดท�ารางรับน�้าฝนเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน
 ๒.  ในการตรวจสอบคุณภาพน�้าของโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล โรงเรียนต�ารวจตระเวน 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  
ฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง ต�าบลเชียงกลม อ�าเภอ
ปากชม จงัหวดัเลย ในการน้ี ได้มีพระราชด�าร ิสรปุความว่า 
  ๑.  การบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้าเจ้าพระยานั้น 
เน่ืองจากปีน้ีฝนตกท้ายเข่ือนไม่มีน�้าเก็บไว้ใช้ ฝนที่ตก
พอไหลมาต้องระบายออกหมดเลย ดังนั้น ในช่วงที่มีน�้า
มาควรน�าน�้ามาเก็บไว้ในพื้นท่ีท่ีจัดท�าเป็นแก้มลิงเพื่อไว้
ใช้ในช่วงฤดูท�านา และปล่อยน�้าเพื่อให้ราษฎรท�านาให้
เร็วขึ้น เพ่ือจะได้ปลูกข้าวได้เร็วขึ้น และเก็บเก่ียวได้ทัน
ก่อนฤดูน�้าหลาก
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เข้าไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�ารินั้นดีแล้ว ให้ไปศึกษาดูงานท่ีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ต่อไป เพ่ือจะได้เห็นกิจกรรมที ่
หลากหลาย 

ชายแดนบ้านนานกปีด และโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านวังชมภูนั้น ให้เก็บตัวอย่างน�้าโรงเรียนละ 
๒ ลิตร จัดส่งให้กับบริษัทศรนภา ด�าเนินการตรวจสอบ
และช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องคุณภาพน�้าให้กับโรงเรียน
ทั้ง ๓ แห่งด้วย

วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ต�าบลค�าโพน อ�าเภอ
ปทมุราชวงศา จังหวดัอ�านาจเจรญิ ในการนี ้มพีระราชด�าริ  
สรปุความว่า ให้พจิารณาจดัหาแหล่งน�า้สนบัสนนุกจิกรรม
ของศูนย์และราษฎร หมู่ที่ ๖ บ้านภูดานกอย ให้มีน�้า
ส�าหรับการอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร
อย่างเพียงพอ โดยในเรื่องของระบบสูบน�้าควรเปลี่ยนเป็น
ระบบสบูน�า้ด้วยพลงังานแสงอาทติย์ตามความต้องการของ
ศูนย์ฯ เพื่อประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน�้า 

 ต่อมา เสด็จฯ ไปโรงเรียนบ้านกุดฮู หมู่ท่ี ๔ ต�าบล
โพธิไพศาล อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้  
มีพระราชด�าริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทานขุดลอก
สระเกบ็น�า้ภายในโรงเรียนท่ีเกดิการต้ืนเขนิ ให้สามารถเกบ็ 
กักน�าไว้ใช้ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้สมบูรณ์
ดังเดิม

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
 เสดจ็พระราชด�าเนินไปโรงเรยีนชมุชนนิรมัย หมูท่ี่ ๑๐ 
ต�าบลโพธิไพศาล อ�าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร   
ในการน้ี มีพระราชด�าร ิสรปุความว่า การน�าครูและนกัเรยีน

 ต่อมา เสด็จฯ ไปศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-
ป่าไม้ (หนองเต่า) แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการนี้ มีพระราชด�าริ 
สรุปความว่า 
 ๑.  การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพือ่ใช้พกัแรม
และฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงาน เมื่อมี
ความจ�าเป็นอย่างนี้ ก็สมควรให้มีการด�าเนินการ
 ๒.  ให้แก้ไขปัญหากรณมีถีนนมาบลอ็กทางน�า้ทีจ่ะ
ไหลเข้าสู่หนองเต่า
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วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงรับฟังการรายงาน 
การจดัการน�า้ตามแนวพระราชด�าร ิการฟ้ืนฟอู่างเกบ็น�า้ 
หนองกุดใหญ่ทรงเป ิดป ้าย “ตามรอยพระบาท 
รัชกาลที่ ๙ ธ สถิตในใจไทยประชา รอยยาตรายัง
จารึก” เปิดป้ายสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศ 
อัตโนมัติ ทอดพระเนตรนิทรรศการบริหารจัดการน�้า 
ของอ่างเก็บน�้าหนองกุดใหญ่ ในการน้ี มีพระราชด�าริ 
สรุปความว่า

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผล
การด�าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ต�าบลหนองโดน อ�าเภอ 
ล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ มีพระราชด�าริ 
สรุปความว่า 
 การขุดสระแก้ปัญหาได้หลายอย่าง ขุดไปเยอะๆ 
เรื่อยๆ ดีกว่าสร้างอ่างเก็บน�้า และให้น�าโซล่าเซลล์มา
ใช้เป็นพลังงานส�าหรับเคร่ืองสูบน�้าแทนการใช้น�้ามัน 
ช่วยลดค่าใช้จ่าย เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ เช่น ในปีนี้ที่มี 
น�า้มาก จะได้ท�าการสบูน�า้ออกจากทีน่า เพือ่ไม่ให้ผลผลติ 
เสียหาย และหากเกดิน�า้แล้ง จะได้สูบน�า้จากสระน�า้เข้า
ทีน่าได้ พร้อมกนันี ้มพีระราชด�ารัสให้สมาชกิแข่งขนักับ
ตัวเอง เพื่อให้การด�าเนินงานดียิ่งๆ ขึ้นไป
 ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปโครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้า
ทุ่งใหญ่ ต�าบลหนองโดน มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
 ๑. ให้สมาชิก แบ่งกลุ่มช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน�้า 
ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า แบ่งพื้นที่ช่วยกันบ�ารุงรักษา
คลองส่งน�้าให้สะอาด เพื่อให้สามารถส่งน�้าไปยังพื้นที่
การเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง
 ๒. ให้น�าต้นไม้มาปลูกโดยรอบพื้นที่เพื่อความ
สวยงามร่มร่ืน โดยให้ชาวบ้านแบ่งกลุ่มช่วยกนัดูแลรดน�า้ 
 ๓. ให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน
พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน�้าบ้านแท่นพระ ต�าบล
หนองค ูอ�าเภอล�าปลายมาศ ทดแทนอาคารบงัคับน�า้เดมิ
ที่ช�ารุดเสียหาย เมื่อปี ๒๕๕๘ เพื่อช่วยกั้นน�้า ระบายน�้า 
และกักเก็บน�้าเพื่อผลิตน�้าประปาให้ราษฎรในพื้นที่
เทศบาลต�าบลล�าปลายมาศ และต�าบลหนองคู ให้มี
น�้าไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และมีน�้าเพียงพอส�าหรับพื้นที่
การเกษตร ตามค�ากราบบังคมทูลขอพระราชทานของ
นายสมชาย คอประเสริฐศักดิ์ นายอ�าเภอล�าปลายมาศ
 ต่อมา เสด็จฯ ไปยังมณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่าย
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อ�าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ ทรงติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมการปลูกผัก
ปลอดสารพษิของก�าลงัพล ในโครงการทหารพนัธุดี์ ในการนี ้
ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ไก่พื้นเมือง และไก่กระดูกด�า 
เพื่อเพาะขยายพันธุ์ต่อไป พร้อมทั้งทรงปล่อยปลานิล

 ๑. จะเสดจ็พระราชด�าเนนิไปตดิตามความก้าวหน้า 
โครงการอ ่ าง เ ก็บน�้ าห ้ วยโสมงอัน เนื่ องมาจาก 
พระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี
 ๒. ให้ส�านกังาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกนั
พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาอ่างเก็บน�้าหนอง
กุดใหญ่ให้สามารถกกัเกบ็น�า้ได้อย่างเตม็ศักยภาพต่อไป

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนชุมชนบ้านซาง  
ต�าบลซาง อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และโรงเรียน 
บ้านโสกก่ามนาตาไก้  ต�าบลโสกก่าม อ�าเภอเซกา จงัหวดั
บึงกาฬ ทรงเปิดห้องสมุด “พระใส”  ต่อจากนั้น เสด็จฯ 
ไปโรงเรียนบ้านโนนส�าราญ-ยางเรียน ต�าบลโสกก่าม 
อ�าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในการน้ี ได้มีพระราชด�าริ
สรุปความว่า ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน�้าเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงานของโรงเรียนบ้านโนน
ส�าราญ–ยางเรียน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน�้า
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จิตรลดา จ�านวน ๙,๐๐๐ ตัว ลงสระน�้าภายในค่าย และ
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด “ซแรย์ อทิตยา” ซึ่งตั้ง
อยู่บริเวณอ่างเก็บน�้าอ�าปึล ต�าบลเทนมีย์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ ในการน้ีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
อทิตยาทรกิติคุณ เฝ้าฯ รับเสด็จ
  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 เสด็จพระราชด�าเนินไปศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  
ในการพระราชทานพนัธุข้์าวหอมมะล ิ๑๐๕ ในโครงการ
ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” จ�านวน ๘๙๒ ตัน รวม ๙๐๐ 
กิโลกรัม แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง และอุทกภัย
ใน ๑๑ อ�าเภอของจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
บุรีรัมย์ รวม ๘,๑๑๗ คน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับ 
ความเสียหาย ๖๓,๓๙๒ ไร่ และโครงการ “ทางนี้มีผล 
ผู ้คนรักกัน” อ�าเภอศีขรภูมิ  ซ่ึงเป ็นโครงการใน 
พระราชด�าริ ที่มีพระราชประสงค์จะให้ต�าบลระแงง 
มีพื้นที่ส�าหรับปลูกผลไม ้ไว ้รับประทาน ในการนี้  
มพีระราชด�าร ิสรปุความว่า ให้ท�าแปลงทดลองปลกูพนัธุ์
พืชอาหารสัตว์ เพื่อน�ามาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที ่
โครงการซแรย์ อทิตยา

บ้านเกาะแก้ว โดยเน้นให้ชาวบ้านมส่ีวนร่วมในการปลกู 
และดูแลรักษา

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านนาชมพู ต�าบลบ้านก้อง อ�าเภอนายงู จังหวดั
อดุรธาน ีโอกาสนี ้ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน และ
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในการนี้ ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้รับหญิงอายุ ๔๒ ปี ที่ป่วยเป็นโรค 
ธาลสัซเีมยีไว้ในพระราชานเุคราะห์ และได้มพีระราชด�าริ 
สรุปความว่า ให้ทางอนามัย ให้ความรู้กับสตรีที่เพิ่ง
แต่งงานให้รับประทานอาหารที่มีโฟเลต เพื่อช่วยใน 
การบ�ารงุเลือด ซึง่จะท�าให้ทารกท่ีคลอดออกมามสีขุภาพ
แข็งแรง

  ต่อมา เสด็จฯ ไปทรงติดตามการด�าเนินงาน
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน รวมทั้ง 
ไก่พ้ืนบ้านและเป็ดไข่พระราชทาน เพื่อส�ารองไว้ส�าหรับ
พระราชทานให้กับราษฎรที่มีความเดือดร้อน และผล
การด�าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ต�าบลเกาะแก้ว ในการนี ้
มีพระราชด�าริ สรุปความว่า อยากให้มีการส่งเสริม 
การปลูกพันธุ์ไม้ผล และไม้ใช้สอยบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน�้า

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ต�าบลวิศิษฐ์ อ�าเภอเมือง
บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุป
ความว่า
 ๑.  ให้ส�านกังาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกนั 
พิจารณาปรับปรุงสระเก็บน�้า ภายในบริเวณโรงเรียน 
พร้อมท�าอาคารรับน�้าและอาคารระบายน�้า เพื่อเป็น
แหล่งน�้าให้แก่พื้นที่การเกษตรของโรงเรียน  
 ๒. ให้กรมชลประทาน พิจารณาจัดหาแหล่งน�้า
ให้ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชุมชนใต้ร่ม
พระบารมี อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร และราษฎร
บรเิวณใกล้เคียงให้มนี�า้สนบัสนนุกจิกรรมภายในโรงเรยีน 
การเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
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 ต่อมา เสด็จฯ ไปตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการ
ตามพระราชด�าริฯ ในศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนใต้ร่มพระบารมี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
อุปถัมภ์ อ�าเภอค�าชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในการนี้  
มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
 ๑.  ให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทานให้
ความช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพน�้า จากบ่อบาดาล
ภายในโรงเรียน และน�้าที่น�ามาใช้จากอ่างเก็บน�้า 
หนองแคน เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ของศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี 
ซึ่งประสบปัญหาขาดน�้าในช่วงหน้าแล้ง
 ๒.  ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องท่ีดินท�ากินของ
ราษฎรชมุชนบ้านโนนป่าก่อ ตลอดจนการฟ้ืนฟูพ้ืนทีป่่า 
และสัตว์ป่า 
 ๓. ให ้ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร ิและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง พจิารณา
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัด โดย
การส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ เช่น การจักสาน การ
หัตถกรรม และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ส่งจ�าหน่ายร้านภูฟ้า 
ตลอดจนการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงเป็ด ไก่ 
ปลาขนาดเล็ก และส่งเสริมให้น�าไม้ผลมาปลูกไว้ที่พื้นที่
หัวไร่ปลายนา ปลูกผักสวนครัว ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้ 
เพ่ิมข้ึนตามแนวพระราชด�าริปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนชูทิศวิทยา ต�าบลหนองเทา อ�าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า 
ให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกนัพิจารณา
ก่อสร้างสถานีสูบน�้าขนาดเล็ก สูบน�้าจากห้วยโสกซัน 
พร้อมระบบกรองน�า้ประปา เพ่ือใช้ในการอปุโภคบรโิภค
ภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ

 พื้นที่ภาคเหนือ
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชด�าเนินไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านแม่เหลอ หมู่ที่ ๒ ต�าบลเสาหิน อ�าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ในการนี้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน 
ได้กราบบงัคมทลูถวายรายงานการใช้พืน้ทีเ่ขตป่าสาละวิน 
ในการนี้ มีพระราชด�าริให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
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และพันธุ์พืช และส�านักงาน กปร. ด�าเนินการจัดหาน�้า 
เพ่ือใช้สนับสนุนศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้ง ๕ แห่ง ประกอบด้วย 
 ๑. ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่-
เหลอ ต�าบลเสาหนิ อ�าเภอแม่สะเรยีง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
 ๒. ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู 
ต�าบลเสาหิน อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ๓. ศูนย ์ การ เรี ยนต� ารวจตระ เวนชายแดน 
บ้านโกรแประ ต�าบลแม่คง อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 ๔. ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน- 
จอปราค ีต�าบลแม่คง อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวดัแม่ฮ่องสอน
 ๕. ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน 
ปอหมือ้ ต�าบลแม่คง อ�าเภอแม่สะเรยีง จังหวดัแม่ฮ่องสอน
 ต่อมา ผูว่้าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอนได้กราบบงัคมทลู 
ความก้าวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ที่ได้ด�าเนิน
การในพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ ่องสอน มีพระราชด�าริให ้
ส่งเสริมการปลูกบุก เพ่ือเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างความ 
ชุ่มชื้นในดินและป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่า

ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอ ให้เพิ่มปริมาณโดยการเติมกล้วย
น�้าว้า หรือผัก เช่น ฟักทอง ขณะหุงข้าว 

 จากนั้น เสด็จฯ ไปยังเรือนประทับแรมปางตอง ต�าบล
หมอกจ�าแป่ อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ในการนี้ ทรงพระด�าเนินไปฐานเรียนรู้ด้านป่าไม้ตาม 
พระราชด�าริ  พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
ทรงปล่อยไก่ฟ้าหลังขาวและไก่ป่าตุ้มหูแดงสู่ธรรมชาติ  
จากนั้นเสด็จพระด�าเนินไปฐานเรียนรู้ด้านประมง ทรงให้
อาหารปลาและทรงปล่อยเขียดแลว

 เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านวาท ูหมูท่ี ่๓ ต�าบลเสาหนิ อ�าเภอแม่สะเรยีง จังหวดั
แม่ฮ่องสอน
 เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านห้วยมะโอ หมู่ท่ี ๒ ต�าบลแม่สามแลบ อ�าเภอ 
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ในการน้ี มีพระราชด�าริกับครูใหญ่ศูนย์การเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ ให้สร้างห้องพัก
นกัเรยีนบ้านไกลเพ่ิม เพือ่รองรับนกัเรยีนทีอ่ยูห่่างไกล และ
พระราชทานแนวทางด้านโภชนาการ ส�าหรับแก้ปัญหา

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง  
ต�าบลหมอกจ�าแป่ อ�าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านดอยแสง หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลปางหมู อ�าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ในการนี้ มีพระราชด�าริให้พิจารณาแนวทางจัดหา
น�้าสนับสนุนศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนและ 



รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 47

ช่วยเหลือราษฎร ซึ่งกรมชลประทานได้เสนอแนวทาง 
ช่วยเหลือโดยการก่อสร้างฝายต้นน�า้บ้านดอยแสง  สร้างบ่อ 
เก็บน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมระบบท่อส่งน�้า ยาวประมาณ  ๒,๔๐๐  เมตร ซึ่ง
จะสามารถช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสงและส่งน�้าเพื่อ 
ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้
 เสด็จฯ ไปศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ห้วยโปงเลา หมู่ที่ ๔ ต�าบลแม่กิ๊ อ�าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
 เสด็จพระราชด�าเนินบริเวณหน้าเรือนรับรองเหมือง
ผาแดง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า ควรด�าเนิน
การรวบรวมพรรณไม้หายากในท้องถิ่น ซ่ึงมีไม้มีค่า 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมารวบรวมไว้ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและ 
ผู้ที่สนใจต่อไป 

 ในการนี้ ครูใหญ่ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนห้วยโปงเลาได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
ความช่วยเหลือด้านแหล่งน�้า ไฟฟ้า และถนน เพื่อ 
ช่วยเหลือราษฎรในพื้นท่ีท่ีประสบความเดือดร้อน  
มพีระราชด�ารใิห้กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธ์ุพืช 
พิจารณาแนวทางด�าเนินงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
เดือดร้อนเร่ืองแหล่งน�้าในพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แม่ยวมฝั่งขวา 

 เสด็จฯ ณ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนท่านผูห้ญงิ
ทวี มณีนุตร อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑.   โครงการพฒันาแหล่งน�า้ทีมี่พืน้ทีอ่ยู่ในเขตลุม่น�า้ 
ชั้น ๑ หรือเขตพื้นที่อนุรักษ์ ขอให้กรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันพิจารณา
การด�าเนินโครงการ เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนิน
งานในพื้นที่ โดยสามารถพิจารณาได้ว่าเหมาะสมหรือไม ่
อย่างไร ทั้งนี้ให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ด้านเทคนิคและองค์ความรู้ ในการก่อสร้างแหล่งน�้า เพื่อ 
ให้ปริมาณน�้ามีเพียงพอช่วยเหลือแก่ราษฎร พื้นท่ีป่าไม้ 
และเพื่อบ�ารุงสัตว์ป่า
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วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
 เสด็จพระราชด�าเนนิบริเวณหน้าเรอืนรับรองเหมอืง
ผาแดง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 ๒.  ให้ส�านกังาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้อง ด�าเนนิการปรบัปรงุระบบส่งน�า้ พร้อมก่อสร้าง
ถงัเกบ็น�า้ให้แก่โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญงิ
ทวี มณีนุตร เพื่อให้มีน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค แปลง
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอตลอดทั้งปี
 ๓.  ขอให้ปลกูไม้ผลหรือไม้ผลเมอืงหนาวเพิม่เตมิเพือ่
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เช่น ถั่วมะแฮะ พลับ 
ลิ้นจี่ เป็นต้น
 ๔. ขอให้ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนสารตะกั่ว
ของเด็กในพื้นที่จังหวัดตากอย่างต่อเนื่อง 
 เสด็จฯ ไปโรงเรียนบ้านกล้อทอ อ�าเภออุ ้มผาง  
จังหวัดตาก 
 เสด็จฯ ไปโรงพยาบาลพบพระ อ�าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก 
 ในการนี้ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพบพระ กราบ
บังคมทูลถวายรายงานข้อมูล และผลการด�าเนินงาน
ของโรงพยาบาล ทรงเยี่ยมผู้ป่วย และทอดพระเนตร 
ห้องหลังคลอด จากนั้นพระราชทานรถยนต์กู ้ชีพ 
ฉุกเฉิน ให ้ผู ้อ� านวยการโรงพยาบาลแม ่ระมาด  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแม่สอด และผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลท่าสองยาง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 ๑. ขอให้ด�าเนินการรวบรวมพรรณไม้และจัดท�าสวน
พฤกษศาสตร์ (Botanic Garden)  โดยศึกษาจากพื้นที่ใน
ประเทศอังกฤษท่ีเคยท�าเหมืองแร่ และได้รับการฟื้นฟูให้
เป็นอุทยาน และขอให้ศึกษาการปลูกป่าแบบ Re-green 
Movement และแบบมิยาวากิที่มีหลายแห่งท�าได้ผลแล้ว 
 ๒. ควรหาพรรณไม้เมืองหนาวมาปลูกในหลายพื้นที่
ของจังหวัดตาก เช่น พื้นที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
เป็นต้น
 เสด็จฯ ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนแม่หละคี 
หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 เสด็จฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนกามาผาโด้  
หมู่ที่ ๕ ต�าบลแม่หละ อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริให้ส�านักงาน กปร. ด�าเนิน
การประสานงานกับกรมชลประทาน และกรมป่าไม้  
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน�้าของโรงเรียน  
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เพื่อให้ครูและนักเรียนมีน�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และ
เพื่อกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป
 เสด็จฯ ศูนย ์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านเลผะสุคี อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
 เสด็จพระราชด�าเนินบริเวณหน้าเรือนรับรองเหมือง 
ผาแดง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ในการนี ้ มพีระราชด�าร ิสรุปความว่า ขอให้ศกึษาพันธ์ุ
ไม้ดัง้เดมิและพนัธุไ์ม้หายากในพืน้ทีแ่ละรวบรวมไว้ รวมถงึ
ปลูกต้นไม้ให้มีหลากหลาย Canopy (ชั้นเรือนยอด) และ
ปลูกพืชหัวใต้ดิน พืชชั้นล่าง เพื่อทดลองว่าชนิดใดมีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้และไม่บุกรุกผืนป่า

พันธุ์พืช ร่วมประสานงานจัดท�าโครงการฝายต้นน�้าเพื่อ
เพ่ิมความชุ่มชืน้ให้กบัป่า และจดัหาแหล่งน�า้ให้กบัศูนย์การ
เรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านพอบอืละค ีพร้อมทัง้จัดตัง้
จุดสกัดบ้านพอบือละคี เพื่อการเฝ้าระวังการบุกรุกป่าและ
การล่าสัตว์
 ๒.  นายแพทย์ธวัชชัย ยิ่งทวีศักด์ิ ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลท่าสองยาง อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้
กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาในการเข้าถึง
การให้บริการสุขภาพในเขตหมู่บ้านแม่ระเมิงและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ของต�าบลแม่สอง อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
ดังนี้

 เสด็จฯ ณ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านพอบือละคี หมู่ที่ ๔ ต�าบลแม่สอง อ�าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความได้ ดังนี้
 ๑.  ให้ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.) 
กรมชลประทาน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

  ๑) ราษฎรบ้านแม่ระเมิง หมู่ท่ี ๘ ต�าบลแม่
สอง อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประสบปัญหา
การเข ้าไม ่ถึงการให ้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยเฉพาะการรับบริการด้านสาธารณสุข เนื่องจาก
ความยากล�าบากในการเข้าถึงราษฎร และบุคลากร
สาธารณสุขที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
ประจ�าอยู ่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลต่างๆ 
ของอ�าเภอท่าสองยาง ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน  
จึงขาดขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
  ๒) หมู่บ้านแม่ระเมิงและหมู่บ้านใกล้เคียงยัง
ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน และยังส่งผล
ต่อในส่วนสถานบริการสาธารณสุขในการเก็บวัคซีน  
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซ่ึงเคยใช้
พลังงานจากโซล่าเซลล์ แต่ปัจจุบันเสื่อมสภาพ
 เสด็จฯ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยบ้านห้วยมะโหนกคี ต�าบลแม่สอง  
อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
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 วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

 เสด็จพระราชด�าเนินบริเวณหน้าเรือนรับรองเหมือง 
ผาแดง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความได้ ดังนี้
 ขอให้ด�าเนินการรวบรวมพรรณไม้และจัดท�าสวน
พฤกษศาสตร์ให้มลีกัษณะคล้ายคลงึกบั Eden Millennium 
Garden (Eden Project) เมืองคอร์นวอลล์ สหราชอาณาจกัร 
หรอืสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศบราซิล เมอืงรโีอเดจาเนโร 
ที่มีพื้นที่สวนติดกับเขตป่า ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์ในสหราช
อาณาจกัรนัน้ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ทีเ่ดมิเคยเป็นเหมอืงแร่ 
และได้รับการฟื ้นฟูและพัฒนาเป็นสวนพฤกษศาสตร์  
มีการรวบรวมพันธุ์ไม้หลากหลาย Canopy (ชั้นเรือนยอด) 
และจัดแสดงพรรณไม้เป็นโซนต่างๆ เช่น Mediterranean 
Biome เป็นต้น มกีารเปิดพืน้ทีใ่ห้ประชาชนทัว่ไปเข้าศกึษา 
มี Visitor Center และมีนักพฤกษศาสตร์ท่ีสามารถให้
ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชม
 ทั้งนี้ ในการด�าเนินการขอให้ด�าเนินการตามศักยภาพ
ท้องทีแ่ละเริม่ด�าเนนิการจากสิง่ทีม่เีดิมอยูแ่ล้วเป็นเบือ้งต้น
ก่อนจึงค่อยพัฒนาเป็นล�าดับต่อไป

 เสด็จฯ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
แม่ละนา หมู่ที่ ๖ ต�าบลท่าสองยาง อ�าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 
 ในการ น้ี  มีพระราชด�าริ ให ้ส� า นักงาน กปร.
กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ร่วมกันด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้าของศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนแม่ละนา เน่ืองจากพืน้ทีด่�าเนินการอยูใ่นเขตพืน้ที่
ลุ่มน�้าช้ัน ๑ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อให้มี 
แหล่งน�า้ส�าหรับการอุปโภคบรโิภค และสนับสนุนกจิกรรม
ต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี
 เสด็จฯ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
แม่อมยะ หมู่ที่ ๗ ต�าบลท่าสองยาง อ�าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก

 ในการนี้  มีพระราชด�าริ ให ้  ส�านักงาน กปร. 
กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ร่วมกันด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน�้าของศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนแม่อมยะ เน่ืองจากพื้นท่ีด�าเนินการอยู่ในเขตพื้นที่
ลุ่มน�้าชั้น ๑ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อให้มีแหล่ง
น�า้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค และสนับสนนุกจิกรรมต่างๆ ได้
ตลอดทั้งปี
 

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน 
ชายแดนเฮียงไทยธ�ารง ต�าบลแม่สาว อ�าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 เสดจ็ฯ ไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า 
ต�าบลม่อนปิ่น อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 ในการนี ้มพีระราชด�ารกิบัครใูหญ่โรงเรยีน ตชด. ให้เพิม่
เวลาเรียนของนักเรียน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ ให้แนะน�าชาวบ้านในการหาวิธี
เก็บมะขามป้อมอย่างถูกวิธี ไม่ให้โค่นต้น
 เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชมรม
อนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ ต�าบลถ�้าลอด อ�าเภอปาง 
มะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 เสด็จพระราชด�าเนินไปโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านตนุ ต�าบลห้วยหอม อ�าเภอแม่ลาน้อย จงัหวดั
เชียงใหม่
 ในการน้ี มีพระราชด�าริให้ครูใหญ่ พิจารณาหา
แนวทางในการปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่จ�ากัด เพื่อให ้
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน

 เสดจ็ฯ ไปยงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง 
ต�าบลบ้านทับ อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 ในการนี้ ครูใหญ่ได้กราบบังคมทูลรายงานว่าทาง
โรงเรียนต้องการถนนที่สามารถใช้คมนาคมได้ในทุกฤดูกาล 
เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตและการคมนาคม 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองแขม ต�าบลเมืองนะ อ�าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  

 เสด็จฯ ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่
พัฒนาสันติ ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 เสด็จฯ ไปโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิม 
พระเกียรติฯ ต�าบลเมืองนะ อ�าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ 
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 เสด็จฯ ไปยังสถาบันคชบาล อ�าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล�าปาง
 เสด็จฯ ไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต�าบล 
เวียงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง
        

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินไปศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ อ�าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 ในการนี ้ทอดพระเนตรการน�าเสนอผลงานวธิปีฏบิตัทิีด่ ี
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนว
พระราชดาริ

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

แก่ผู ้ชนะเลิศการถ่ายภาพ ทรงเป็นองค์ประธานเปิด
ประชุมการสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ ๓ และทรง
บรรยาย เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดลุยเดช พระผูท้รงอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ไทย” จากนัน้ 
ทรงฟังบรรยาย เรื่อง “โครงสร้างการบริหารจัดการที่
ส่งผลอันยั่งยืน สู่ความหมายได้ป่าคืนของชุมชน” โดย  
นายบัณฑูร ล�่าซ�า และรับฟังการเสวนาเรื่อง “ชุมชน
ค้นหาชีวิตใหม่” จากผู้แทนส่วนราชการท่ีปฏิบัติงานใน
ด้านป่าไม้ จังหวัดน่าน  และกิจกรรมเพื่อสร้างส�านึกให ้
เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ป่าน่าน โดยนักเรียนโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ ๕๖ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง และ
โรงเรียนในโครงการเรียน-รู้-รักษ์นก
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด�าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับร่าง
แนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้ว อยากให้รูปแบบทีป่รับ
ใหม่มีขนาดเล็กกว่ารูปแบบศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และ
ด้านแหล่งน�า้มีการพฒันาไปบ้างแล้วขอให้มีการดแูลรกัษา
ให้ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่

 เสด็จพระราชด�าเนินศูนย ์การเรียนรู ้และบริการ
วิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต�าบล 
ผาสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน ในการนี้ ทอดพระเนตร
นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ พระราชทานรางวัล  

 ๒. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
ประสบปัญหาขาดแคลนน�้า ให้ส�านักงาน กปร. กองทัพ
ภาคที่ ๓ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และกรมอุทยาน 
แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื ร่วมด�าเนนิการจัดหาแหล่งน�า้ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียน และโรงพยาบาลด้วย
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 ๓. จุดนิทรรศการ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ขอให้ 
มกีารส่งเสรมิให้ราษฎรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปลูกข้าวในพืน้ทีด้่วย 
เพื่อเป็นแหล่งอาหารของครอบครัว
 เสด็จฯ ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กองค ์การบริหารส ่วน 
ต�าบลส้าน อ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียนร ้องแหย่งวิทยาคม  
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดวุฒิมงคล หมู่ท่ี ๖ 
ต�าบลดอนมูล อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระประธาน ทรงจุด  
ธูป เทียน ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการด�าเนินงาน
โครงการตามพระราชด�าริ กลุ ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ จ�านวน ๗ โรงเรียน 

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียนบ้านน�้ารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ 
ต�าบลขุนน่าน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑.  ให้ส�านกังาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ร่วมกันพิจารณาด�าเนินการก่อสร้างฝาย 
ห้วยป่าไร่ พร้อมระบบส่งน�้าและถังเก็บน�้าให้แก่โรงเรียน
บ้านน�้ารีพัฒนา และศูนย์เด็กเล็กบ้านน�้ารีพัฒนา เพื่อให้
มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและกิจกรรมการเกษตรของ
โรงเรียน
 ๒.  ให้ส�านกังาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการจัดหาน�้าให้แก่โรงเรียนมัธยม
เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาล อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน โดยพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 
โดยการปรับปรุงฝายห้วยโก๋นอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
เพือ่เพ่ิมปรมิาณน�า้ในล�าน�า้ และให้พจิารณาการก่อสร้างอ่าง
เกบ็น�า้ห้วยผึง้ หากมข้ีอขดัข้องให้ด�าเนนิการประสานงานกบั  
ผู้แทนกองทัพภาคที่ ๓ และกรมป่าไม้ ร่วมด�าเนินการ และ
พจิารณาการก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้น�า้ร ีเพือ่เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุ
ให้กับพื้นที่อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ต่อไป

 ๓.  ให้ส�านกังาน กปร. ประสานงานกบัมูลนธิชัิยพฒันา 
ในการน�าไก่มาสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านน�้ารีพัฒนา  
เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
 เสด็จฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลอง 
ครบรอบ ๑๐๐ ปี วนัพระราชสมภพสมเดจ็พระศรนีครนิทรา 
บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ หมู่ที่ ๒ บ้านสะไล ต�าบล
บ่อเกลือ อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 เสด็จฯ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต�าบล
ภูฟ้า อ�าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑. ให ้ส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเร่งรัดการปรับปรุง
ระบบส่งน�า้ และก่อสร้างถังพักน�า้ให้ครอบคลมุพ้ืนทีภ่ายใน
โครงการศูนย์ภฟู้าพัฒนาฯ ให้ครอบคลมุ รวมถึงการบรหิาร
จัดการ การบ�ารุงรักษา เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
เพียงพอต่อการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดทั้งปี
 ๒.  ให้ส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน และ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนัพิจารณาการก่อสร้างระบบ
ส่งน�้าของฝายน�้าสาง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน
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ขยายผลของโครงการศนูย์ภูฟ้าพฒันาฯ ในพืน้ท่ี หมูท่ี่ ๓ 
บ้านผาสกุ หมู่ที ่๔ บ้านสบมาง และหมู่ที ่๕ บ้านห้วยล้อม 
เพื่อให ้มีน�้าส�าหรับกิจกรรมการส่งเสริมตามแนว 
พระราชด�าร ิและเพือ่อปุโภคบรโิภค และการเกษตรของ 
ราษฎรต่อไป

  ๔.  นายสว่าง กองอนิทร์ ผูอ้�านวยการส�านักสนอง
งานพระราชด�าริ กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธ์ุพชื 
ได้กราบบังคมทูลรายงานถึงการก่อสร้างสะพาน อ�าเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก ว่าจุดก่อสร้างที่ด�าเนินการสร้างสะพาน
มีทั้งหมด ๙ จุด ด�าเนินการแล้วโดยจังหวัดตาก ๓ จุด  
ในรูปแบบสะพานไม้ คงเหลือ ๖ จุด กรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัว์ป่า และพนัธุพื์ช ร่วมกบัส�านกังาน กปร. ลงพืน้ทีส่�ารวจ
ต่อไป โดยจะด�าเนินงานก่อสร้างในรูปแบบสะพานแขวน 
ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ราษฎรสัญจรได้ ซึ่งจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ กปร. ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

 ๓. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�้าของอ�าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ให้ส�านักงาน กปร.  
และกรมชลประทานร่วมกนัพจิารณาอย่างเร่งด่วน ในการนี้ 
อธิบดีกรมชลประทานได้กราบบังคมทูลรายงานถึง
การเตรียมความพร้อมการด�าเนินการว่า ระยะเร่งด่วน
จะด�าเนินการปรับปรุงฝายห้วยโก๋นอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ เพื่อเพิ่มปริมาณน�้าในล�าน�้า และพิจารณา
ก่อสร้างอ่างเก็บน�้าห้วยผึ้ง และระยะยาวจะพิจารณา
ด�าเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน�้าน�้ารี เพื่อเป็นแหล่ง
น�้าต้นทุนให้กับอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ด่านการค้าชายแดน และ
ราษฎรในอ�าเภอเฉลิมพระเกียรติต่อไป

 เสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียนวัดปรางค์ หมู่ที่ ๓ 
ต�าบลปัว อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
 ในการนี้  มีพระราชด�าริ  สรุปความว ่า  ให ้
ส�านักงาน กปร. ประสานงานกับกรมทรัพยากร 
น�้าบาดาล ในการด�าเนินการเจาะน�้าบาดาลเพ่ือเป็น
แหล่งน�า้ทีม่คีณุภาพในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถอปุโภค
บริโภคให้กับโรงเรียน
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 เสดจ็ฯ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปัว ต�าบลปัว 
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
 ในการนี้ พระราชด�าริ สรุปความว่า 
 ๑.  ให้ส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาเร่งรัดด�าเนินการ
ก่อสร้างอาคารบังคับน�้า และถังเก็บน�้า พร้อมปรับปรุง
ระบบสูบน�้า เป็นการเร่งด่วนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องท่ีมีความส�าคัญ ซึ่งแหล่งน�้าดังกล่าวจะสามารถ
สนบัสนนุกจิกรรมของโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชปัว 
อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน ให้มีน�้าเพียงพอต่อการรักษา 
ผู้ป่วย และกิจกรรมของโรงพยาบาลได้ตลอดทั้งปี
 ๒. ให้ส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาจัดหาน�้าให้แก ่
โรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา ต�าบลยีง่อ 
อ�าเภอยีง่อ จงัหวดันราธิวาส เพือ่สนับสนุนการใช้น�า้ของ
โรงพยาบาลให้เพียงพอตลอดทั้งปี
 เสด็จฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยา 
นุเคราะห์ ๓ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู ่หัว ในโอกาสทรงครองราชย์ปีท่ี ๕๐ หมู่ที่ ๑๐  
บ้านสว่าง ต�าบลหนองแดง อ�าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า ให้ส�านักงาน 
กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกันพิจารณาด�าเนินการ
ก่อสร้างระบบส่งน�้า พร้อมถังพักน�้า เพื่ออุปโภคบริโภค 
และกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน ให้มีน�้าใช้เพียงพอ 
ตลอดทั้งปี
 ในการนี้ มีพระราชด�าริกับ หม่อมหลวงจิรพันธุ์  
ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
นายลลติ ถนอมสงิห์ รองเลขาธกิาร กปร. ให้ปลกูมะขาม
เปรี้ยวในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ที่อ�าเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์

 ต่อมาเสด็จฯ โดยรถพ่วงพระท่ีนั่งถึงโครงการ 
เพาะเมล็ดพันธุ ์ผักพระราชทาน กองพันซ่อมบ�ารุง 
ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ ทอดพระเนตร 
แปลงเพาะปลูกภายในโครงการเพาะเมล็ดพันธุ ์ผัก
พระราชทาน และเสด็จพระราชด�าเนินโดยรถพ่วง
พระที่ น่ังต่อไปยังศูนย์การเรียนรู ้โครงการเดินตาม 
รอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ 
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 ในการนี้ มีพระราชด�าริกับพลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ 
แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการด�าเนินงานของ
มลูนธิิชัยพฒันา การไถหว่าน การเกบ็เกีย่ว และการเกบ็รักษา
เมล็ดพันธุ์ให้สะอาด เป็นระบบและถูกต้อง ระมัดระวังการ 
ปนเปื้อนของเมล็ดพันธุ์ท่ีจะน�าไปแจกจ่ายต่อเกษตรกรใน
ละแวกใกล้เคียง
 และมีพระราชด�าริกับหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ 
มูลนิธิชัยพัฒนา ให้ใช้ประโยชน์จากเนื้อฟักทอง แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่น แทนการท�าข้าวเกรียบฟักทอง เช่น  
แป้งฟักทอง ส�าหรับเป็นวัตถุดิบในการท�าขนม เป็นต้น
 จากน้ัน ประทบัรถพ่วงพระทีน่ัง่ เสดจ็พระราชด�าเนิน 
ยังแปลงนาอินทรีย์ ของกองพันทหารม้าท่ี ๙ กองพล 
ทหารราบที่ ๔  

กรมส่งเสรมิการเกษตร และกรมการค้าภายใน เพือ่พจิารณา
การก�าหนดเขตพืน้ทีป่ลกูและราคาส�าหรบัพนัธุข้์าวหอมมะลิ 
๑๐๕

 ทรงปลูกข้าว (นาโยน) ร่วมกับชาวนาในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ทรงปล่อยกบ ทรงปล่อยปลา ทอดพระเนตร 
โรงเพาะเห็ด  การเลี้ยงกระบือ และการเลี้ยงปลาช่อน
 ในการนี้ มีพระราชด�าริกับนายดนุชา สินธวานนท์ 
เลขาธิการ กปร. ให้ส�านักงาน กปร. ประชุมหารือร่วมกับ 

พื้นที่ภาคใต้

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ท่ี ๒ ต�าบลคลองท่อมเหนือ อ�าเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
 ในการนี ้มพีระราชด�าริ สรุปความว่า ให้กรมชลประทาน 
ร ่วมกับส�านักงาน กปร. เร ่งด�าเนินการซ ่อมแซม
ปรับปรุงโครงการชลประทานที่ได้รับความเสียหาย 
ซึ่งได้แก่ ฝายคลองน�้าตาย หมู ่ที่ ๔ ต�าบลทับปริก 
อ�าเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่  ฝายห้วยน�้าแก้ว 
หมู่ที่ ๖ ต�าบลหน้าเขา อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 
และฝายคลองบางสร้าน หมู่ที่ ๗ ต�าบลหน้าเขา อ�าเภอ
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เขาพนม จังหวัดกระบี ่นอกจากนี ้ให้พจิารณาด�าเนนิการ
แก้ไขปัญหาระบบน�้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันการไหลของน�้าที่จะมีผลต่อ
ดนิโคลนถล่ม บริเวณพืน้ทีโ่รงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านเขาวัง หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลหินตก อ�าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว 
หมู่ที่ ๕ ต�าบลพรุใน อ�าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
 ในการนี้  มีพระราชด�าริ  สรุปความว ่า  ให ้
กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
บ้านคลองดินเหนียวเรื่องดินสไลด์ และการระบายน�้า 
ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นพื้นที่ฝนตกชุก รวมทั้งจัดหา
แหล่งน�้าช่วยเหลือช่วงฤดูแล้ง

ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และนิคมสร้างตนเองพัฒนา 
ภาคใต้จังหวัดยะลา
 ๒. ขอให้พิจารณาจัดท�าระบบกรองน�้า เพื่อใช้ส�าหรับ
อุปโภคและบริโภค ภายในศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านภักดี ต�าบลเขื่อนบางลาง อ�าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านภักดี หมู่ที่ ๕ ต�าบลเขื่อนบางลาง อ�าเภอ
บันนังสตา จังหวัดยะลา
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑. ให้ส�านักงาน กปร. และกรมชลประทาน 
ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือปรับปรุงฝายของ
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา พร้อมวาง
ระบบท่อส่งน�า้จากฝายจนถึงศนูย์การเรยีนฯ เพือ่ให้มนี�า้
ใช้ตลอดทั้งปี และเพื่อรองรับการใช้น�้าท่ีจะเพิ่มข้ึนจาก
การขยายตัวของศูนย์การเรียนฯ และชุมชนในอนาคต
ต่อไป โดยให้มีการหารือแนวทางการด�าเนินการร่วมกัน 

 ๓. ขอให้ส่งเสริมทดลองการปลูกถั่วพันธุ์อื่นๆ เช่น  
ถัว่หรัง่ ซ่ึงสามารถเจรญิเติบโตได้ดี และเป็นถัว่พนัธ์ุพ้ืนเมอืง 
ของภาคใต้ เนื่องจากสภาพดินของศูนย์การเรียนฯ มี
ความช้ืน ท�าให้ถั่วมะแฮะมีเช้ือรา และได้ผลผลิตไม่ 
เพียงพอส�าหรับการบริโภคของนักเรียน
 ๔.  ขอให้ส่งเสริมการปลูกไม้ผล และการเลี้ยงสัตว์
เพื่อบริโภค โดยเฉพาะการน�าหยวกกล้วยมาผลิตเป็น
อาหารไก่จะช่วยลดการใช้อาหารเม็ด และมีธาตุอาหาร
ประเภทโปรตีนสูง
 ๕. ผู้ที่มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ครูต�ารวจตระเวน
ชายแดน ควรเป็นผู้ทีจ่บการศกึษาเฉพาะด้านทีต้่องการ
โดยตรง
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 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑.  ขอให้ส่งเสรมิการปลูกถัว่หรัง่ให้แก่โรงเรยีนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นท่ีภาคใต้ เนื่องจากเป็นถ่ัวท่ีเจริญ
เติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคใต้

 เสดจ็ฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนคิมพทิกัษ์ราษฎร์ 
บ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ที่ ๖ ต�าบลบ้านแหร อ�าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา 
 เสด็จฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนโรงงาน 
ยาสูบ ๒ บ้านสะป๋อง หมู่ที่ ๓ ต�าบลปะแต อ�าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนนิไปอาคารหอเลีย้ง เรอืนรบัรองท่ี
ประทบั โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อ�าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา ในการนี้ มีพระราชด�าริกับนายดนุชา  
สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. สรุปความว่า
 ๑.  ให้ศึกษา รวบรวมข้อมูล ผลการด�าเนินงาน
โครงการพัฒนาศูนย์ภูฟ้าตามพระราชด�าริ จังหวัดน่าน  
และปรับปรุงรูปแบบการด�าเนินงานให้มีลักษณะเดียว
กับการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นระบบและ
เกิดความคล่องตัว
 ๒.  ให้จัดสร้างสุขศาลาที่โครงการพัฒนาศูนย ์
ภูฟ้าตามพระราชด�าริ จังหวัดน่าน เพื่อดูแลสุขภาพของ
ราษฎรในพืน้ทีบ่ริเวณใกล้เคยีง และราษฎรจะได้ไม่ต้อง
เดินทางไกลเพื่อไปยังโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ห่างไกล

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหินจอก หมู ่ที่ ๖ ต�าบลลิพัง อ�าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง

 ๒.  ขอให้รวบรวมพันธุ ์กล้วยหายาก ตามรายชื่อ
พันธุ์กล้วยที่มีอยู่ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไว้ท่ีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
 เสด็จฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชน
กฬีา บ้านหวัควน หมูท่ี่ ๖ ต�าบลส�านกัแต้ว อ�าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 
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 เสด็จฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน 
ทุ่งสบายใจ หมู่ที่ ๖ ต�าบลทุ่งหมอ อ�าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา 

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ�าเภอนบพิต�า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยด�าเนินการก่อสร้างถัง
เก็บน�้าฝนในลักษณะเช่นเดียวกับที่โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 เสด็จพระราชด�าเนินศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยตง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตง ต�าบลกรุงชิง 
อ�าเภอนบพิต�า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑. กิจกรรมการเล้ียงไก่ไข่ของโครงการเกษตรเพือ่
อาหารกลางวัน ขอให้น�าไข่ไก่ที่ผลิตได้ สนับสนุนการ
บริโภคของนักเรียนให้เพียงพอและครบถ้วนทุกคนเป็น
เบื้องต้นก่อน 
 ๒. ขอให้หน่วยงานหลักท่ีสนับสนุนการก่อสร้าง
อาคารสิ่งปลูกสร้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
การจัดท�าคู่มือการดูแลซ่อมบ�ารุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญในการบ�ารุงรักษาส่ิงก่อ
สร้างนั้นๆ 
 ๓. ขอให้พิจารณาพัฒนาที่ดินซึ่งอยู่ในความดูแล
ของมูลนิธิชัยพัฒนา ส�าหรับการปลูกมะพร้าว ประเภท
ค้ันกะทิ เพราะปัจจุบันตลาดมีความต้องการมะพร้าว
ประเภทนี้มาก รวมท้ังขอให้ส่งเสริมการปลูกถั่วพร้า 
ด้วย
 เสด็จฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง 
หมู่ที่ ๑๒ ต�าบลหินตก อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
 ในการน้ี ได้มีพระราชด�าริ สรุปความว่า ขอให้
พิจารณาจัดหาน�้าส�าหรับบริโภคให้แก่ศูนย์การเรียน
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 เสด็จฯ ห้องประชมุ ๑ ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑. ยีสต์ชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้ใช้ชื่อ “พิกุลทอง”
 ๒.  จากการศึกษายีสต์บางชนิดมีประสิทธิภาพใน
การผลติฮอร์โมน IAA (indole-3-acetic aeid) สามารถ
สกดัเอนไซม์ชนิดต่างๆ บนอาหารแข็ง และผลิตเอทานอล 
จากน�้าตาลกลูโคสได้ให้ด�าเนินการต่อไป
 ๓. การศกึษาเชือ้จลุนิทรย์ีท่ีสกัดจากพืน้ท่ีพรโุต๊ะแดง
ที่มีศักยภาพในการสร้างสารต้านจุลินทรีย์ที่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัดเชื้อราและเมตาบอไลท์จาก 
ราดิน Trichordema asperallum ให้ด�าเนนิการศกึษา
ต่อไป
 ๔.  การศกึษาจุลินทรีย์จากดินอนิทรีย์ในพรุโต๊ะแดง 
เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการปลกูข้าวบนดนิเปรีย้ว ซึง่ไม่
เคยได้รับการปรับปรุงให้ด�าเนินการศึกษาต่อ

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
 เ ส ด็ จพ ระ ร าชด� า เ นิ น ส วนสา ธ า รณะ เ ฉลิ ม 
พระเกียรต ิ๖ รอบพระชนมพรรษา อ�าเภอเมอืงนราธวิาส 
จังหวัดนราธิวาส
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑.  การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ราษฎร
บริเวณโดยรอบศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านหลังอ้ายหมี หมู่ที่ ๕ บ้านหลังอ้ายหมี ต�าบลวังอ่าง 
อ�าเภอชะอวด จังหวดันครศรีธรรมราช เหน็ควรส่งเสรมิ
การปลูกพืชช้ันล่าง โดยเฉพาะย่านลิเภาเป็นเบื้องต้น
ก่อน 
 ๒.  เร่ืองการบริหารจัดการน�้า ให้ระมัดระวังไม่ให้
ปล่อยน�า้มาก ให้เกบ็น�า้ไว้ใช้และให้ท�าการเกษตรได้มาก
ที่สุด
 ๓.  ขอให้น�ายีสต์ที่ได้จากผลการศึกษามาทดลอง
กับการผลิตอาหารสัตว์ เช่น แพะ หรือสัตว์อื่นๆ
 ๔.  การพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการ
พฒันาพกิลุทองฯ เช่น ปีแนมดูอ อาจจะไปตดิตามความ
ก้าวหน้า รวมทั้งพื้นที่ศูนย์สาขาอื่นๆ ด้วย

 เสด็จฯ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
หลงัอ้ายหม ีหมูท่ี ่๕ บ้านหลงัอ้ายหม ีต�าบลวงัอ่าง อ�าเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า ต้องให้คนอยู่
คู่กับป่าได้ ให้ส่งเสริมน�าพืชชั้นล่าง เช่น กระวาน ลิเภา  
พริก หวาย เข้าไปปลูกเสริม สร้างรายได้ สร้างอาชีพ  
เพื่อให้พื้นที่ศูนย์การเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบของการ
จดัการป่าในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ตามแนวพระราชด�ารทิีอ่ื่นต่อไป

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง
ศริิราชสมบัตคิรบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงประกอบพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จ�านวน ๓,๗๕๑ ราย

 เสด็จฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาประจ�าปีการศกึษา ๒๕๕๙ จ�านวน 
๗๓๗ ราย 
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 เสด็จฯ โรงเรียนบ้านไอร์โซ หมู่ที่ ๕ ต�าบลช้างเผือก 
อ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑.  ให้กรมชลประทานร่วมกับส�านักงาน กปร. 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไขให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนบ้านไอร์โซ มีน�้าสะอาดและมีคุณภาพที่ดี 
ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค และด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ภายใน

โรงเรียน โดยการเปลี่ยนท่อจ่ายน�้าภายในโรงเรียนพร้อม
ซ่อมแซมวัสดุกรอง ถังเก็บน�้าดิบของโรงเรียน และติดต้ัง
ระบบกรองน�้าแบบล้างย้อนกลับ (back wash)
 ๒.  ขอให้ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนและ 
โรงพยาบาลในจังหวัดพังงาให้เรียบร้อยและสามารถ 
ใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 ๓.  เสด็จฯ แปลงข้าวโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ส�ารองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤตศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพกิุลทองอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิอ�าเภอ
เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า ส�าหรับการ
แจกจ่ายเมล็ดพันธุ ์ต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขอให้เลขาธิการ กปร. 
พิจารณาแนวทางการแจกจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
โดยขอให้มกีารจัดท�าทะเบยีนรายชือ่ราษฎรทีไ่ด้รบัการ
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นใคร วันหลังจะได้
ไปเยี่ยม 

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนสังวาลย์วิท ๔ บ้านวังไทร หมู่ที่ ๒ ต�าบล 
แม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑. ขอให้ปรับปรุงสภาพบ้านให้เอื้อต่อการด�าเนิน
ชีวิตของนายจ�าเนียร ชูแก้ว ราษฎรหมู่ท่ี ๑๐ ต�าบล 
แม่หวาด อ�าเภอธารโต จังหวัดยะลา
 ๒.  ขอให้แก้ไขปัญหาภาวะการขาดออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิดในสถานพยาบาล

 เสดจ็ฯ โรงเรยีนอตัเตาฟีกยีะห์อสิลามยิะห์ บ้านซากอ 
หมู่ที่ ๑ ต�าบลซากอ อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
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 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ส�าหรับกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพให้แก่นักเรียน ควร
ส่งเสริมอาชีพท่ีนักเรียนสามารถน�ามาใช้ได้จริงๆ ตัวอย่าง
เช่น การแกะสลักป้ายไม้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

 ๒.  ให้ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อยอดการพัฒนา
โครงการสืบสานแนวพระราชด�าริฯ “เก้าอี ้สุขใจ” ร้อยรกั 
สู่ครอบครัว

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
 เสด็จพระราชด�าเนินโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยเหมือง หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลนาขา อ�าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ให้กรมชลประทาน ส�านกังาน กปร. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหาแนวทางในการจัดหาแหล่งน�้า
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพประจ�าต�าบลบ้านห้วยเหมือง รวมทั้งบ้านเรือนของ
ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง
 เสดจ็ฯ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม 
หมู่ที่ ๗ ต�าบลปากทรง อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า

 เสด็จพระราชด�าเนินศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กค ่าย 
สิรินธร ต�าบลเขาตูม อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
 ในการน้ี มีพระราชด�าริ สรุปความว่าให้สนับสนุน
เมล็ดพันธุ ์พืชภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริแก่ประชาชนจิตอาสาญาลันนันบารู 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของค่ายสิรินธร จะได้ไม่ต้องไป
หาซื้อ

 เสด็จฯ ศนูย์อ�านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ในการนี้ มีพระราชด�าริ สรุปความว่า
 ๑.  ให้ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าไปส่งเสริมและ
ขยายผลการท�างานขยายผลแนวพระราชด�ารฯิ โครงการ
อาหารกลางวัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน”
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 ๑.  ให้ขยายผลการเลี้ยงเป็ดไข่ที่ เลี้ยงได้ดีใน
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย หมู่ที่ ๑๑ 
ต�าบลคลองพา อ�าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอื่นๆ ในเขต 
ความรับผิดชอบของกองก�ากับการต�ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๔๑
 ๒. ความชืน้ของดนิบรเิวณโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านตะแบกงามค่อนข้างสูง ดังนั้น ในการ 
ปลูกพืช ให้ท�าแคร่ยกพื้นให้สูงขึ้นก่อน แล้วจึงน�าดิน 
ใส่ลงในแคร่เพื่อท�าการเพาะปลูกต่อไป
 ๓. เนือ่งจากพืน้ทีโ่รงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านตะแบกงามมีฝนตกชุก ให้จัดหาตุ่มน�้าเพื่อเก็บกัก 
น�้าฝนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
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การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ขัน้ตอนการด�าเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การรวบรวมและแจ้งให้ทราบถึงพระราชด�าริ

การศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

การพิจารณากลั่นกรองระดับกระทรวง/หรือระดับคณะกรรมการ (ถ้ามี)

การพิจารณาของส�านักงาน กปร. และ กปร.

การด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

การติดตามประเมินผล

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ64 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจำาปี ๒๕๖๐
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การบริหารจัดการงบประมาณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

งบกลาง

 ส�านักงาน กปร. ได้พิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์แผนงาน/โครงการเสนอ กปร. อนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ รวมทั้งส้ิน ๑๖๕ โครงการ/กิจกรรม โดยกระจายตามพื้นท่ีต่างๆ และประเภทการพัฒนา 
ดังนี้

ประเภท จำานวนโครงการ งบประมาณ

๑. ด้านการเกษตร ๖ ๓๔,๐๑๒,๐๐๘

๒. ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า ๖๔ ๑,๓๓๖,๙๗๒,๒๗๐

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม ๔๗ ๑๔๐,๘๔๘,๑๐๒

๔. ด้านส่งเสริมอาชีพ ๖ ๓๓๘,๘๗๔,๑๘๖

๕. ด้านคมนาคม/สื่อสาร ๒ ๓๗,๕๖๒,๐๐๐

๖. ด้านสาธารณสุข - ๐

๗. ด้านบูรณาการ/อื่นๆ ๔๐ ๖๖๓,๙๑๓,๐๙๗

รวม ๑๖๕ ๒,๕๕๒,๑๘๑,๖๖๓

ภาค จำานวนโครงการ งบประมาณ

ภาคกลาง ๓๒ ๓๖๙,๖๕๔,๗๖๖

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๔ ๖๒๙,๕๕๐,๘๒๕

ภาคเหนือ ๗๐ ๘๘๐,๒๖๘,๑๐๒

ภาคใต้ ๑๙ ๒๑๔,๒๓๕,๐๑๕

ไม่ระบุภาค ๑๐ ๔๕๘,๔๗๒,๙๕๕

รวม ๑๖๕ ๒,๕๕๒,๑๘๑,๖๖๓
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งานฎีกา

 ขั้นตอนที่ ๔ : เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงานครบถ้วน 
แล้ว ส�านักงาน กปร. จะจัดท�าสรุปข้อมูลเสนอกรมกิจการ
พิเศษ ส�านักพระราชวัง โดยมีกรอบระยะเวลา ๔๐ วัน นับ
จากได้รับหนังสือของหน่วยงานฉบับสุดท้าย
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ 
ในการให้ความช่วยเหลอืเพ่ือบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสขุแก่ราษฎร
ที่เดือดร้อน ที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาจนเกิดเป็นโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลายโครงการนับต้ังแต่ทรง
ครองสิริราชสมบัติเป็นต้นมา
 ในปี ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได ้เชิญพระราชกระแสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ท่ีได้พระราชทาน 
พระมหากรุณาธิคุณทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ และได้พระราชทานแนวพระราชด�าริในการ
ด�าเนินงานเรื่องฎีกา สรุปได้ดังนี้
 ๑.  ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริที่มาจากฎีกา
  ๑.๑ โครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณในการ
ด�าเนินงานสูง มอบหมายให้ส�านักงาน กปร. รับด�าเนินการ
  ๑.๒. โครงการขนาดเล็ก และเป็นโครงการที่มี
กิจกรรมด�าเนินงานครบวงจร มีความจ�าเป็นเร่งด่วนและ
ใช้งบประมาณไม่สูงมาก มอบหมายให้มูลนิธิชัยพัฒนารับ
ด�าเนินการ
  ๑.๓. โครงการท่ีสามารถใช้งบปกติของส่วน
ราชการด�าเนินการได้ให้ประสานแจ้งส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้องรับด�าเนินการ
 ๒.  การท�าโครงการแก้ปัญหาของผู้ร้องฎีกา ควร
พิจารณาประโยชน์ที่ เกิดจากโครงการว่า ต้องสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน หมู่บ้านในส่วนรวมมากกว่าแก้
ปัญหาเฉพาะผู้ร้อง
 ๓.  ทรงให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจกับผู้ร้อง ชุมชน ในระหว่างการด�าเนินการ
โครงการ โดยควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เห็น

 ฎีกา หมายถึง ค�าร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศ์เพื่อขอ
พระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ เช่น ขาดแคลน
ถนน น�้า ไฟฟ้า ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การไม่ได้รับความเป็น
ธรรมในเรื่องที่ดินท�ากิน ต้องการอาชีพ ฯลฯ
 รูปแบบและวธิกีารทลูเกล้าฯ ถวายฎกีา ม ี๒ ทาง คอื 
การทลูเกล้าฯ ถวายอย่างเป็นทางการผ่านกรมกจิการพเิศษ
ส�านักพระราชวัง และการทูลเกล้าฯ ถวายในเวลาเสด็จ
พระราชด�าเนินผ่านหรือเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียน
ราษฎรในภูมิภาคต่างๆ
 กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของสำานักงาน กปร.
 จากการประชมุร่วมกนัระหว่างกรมกิจการพเิศษ ส�านกั
พระราชวัง ส�านักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง ได้มกีารก�าหนดกรอบระยะเวลาในการด�าเนินงาน
ไม่เกิน ๑ ปี โดยนับตั้งแต่ส�านักงาน กปร. ได้รับเรื่องจาก 
กรมกิจการพิเศษ ส�านักพระราชวัง จนถึงขั้นตอนการสรุป
ข้อมูลเสนอส�านักราชเลขาธิการ
 ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของสำานักงาน กปร.
 ขั้นตอนที่ ๑ : เมื่อได้รับหนังสือจากกรมกิจการพิเศษ
ส�านักพระราชวังแล้ว ส�านักงาน กปร. จะแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ภายใน ๘ วันท�าการ) พิจารณาและเสนอแนะ
ข้อคดิเหน็พร้อมเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลอื
 ขั้นตอนที่ ๒ : ประมาณ ๑ เดือน หลังจากส่งหนังสือ
แล้ว จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเข้าร่วมตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 ขั้นตอนที่ ๓ : หน่วยงานสรุปผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง พร้อมแนวทางในการให้ความช่วยเหลอืส่งมายัง
ส�านักงาน กปร. ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ดังนี้
 ๑. กรมชลประทาน  ๙๐ วัน
 ๒. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ๐ วัน
 ๓. กระทรวงมหาดไทย   ๑๕ วัน
 ๔. หน่วยงานอื่นๆ ๓๐ วัน
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ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือดร้อน ทั้งนี้ สามารถใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ
ของส่วนราชการในพื้นที่ เช่น วิทยุทหาร สถาบันการศึกษา หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ
 การด�าเนินการด้านฎีกาของส�านักงาน กปร. ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ภาค ฎีกาเข้า (เรื่อง)
กปร. ตอบ

กรมกิจการพิเศษ
สำานักพระราชวัง (เรื่อง) *

รับเป็นโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ

(โครงการ)

ภาคกลาง ๑๔ ๓ ๒

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ ๒๘ ๑๑

ภาคเหนือ ๔๖ ๓๔ ๑๓

ภาคใต้ ๑๓ ๑ ๑

รวม ๙๒ ๖๖ ๒๗

หมายเหตุ : *เป็นฎีกาที่ไม่ใช่เฉพาะของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีฎีกาสะสมมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า
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เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร	 มีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เมื่อ 

วันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๒๒	และพระราชทานแนวทางการ

ด�าเนนิงานพฒันาให้แก่ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	โดยสรุปความว่า

	 ๑.		พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	

ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

ที่สมบูรณ์	 ทั้งการพัฒนาแหล่งน�้า	 ฟื ้นฟูสภาพป่า	

การพัฒนาดิน	 การวางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว	์

โดยเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าศึกษาค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มเติม	 และน�าไปปฏิบัติตาม	 เพื่อพัฒนา

อาชีพ	 และพัฒนาพื้นที่ท�ากินของตนเอง	 เพื่อให้มี

ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 พร้อมทั้งให้ส่งเสริมศิลปาชีพ 

หัตถกรรมพื้นบ ้านเป ็นอาชีพเสริม	 เป ็นการเพิ่ม 

รายได้นอกเหนือจากอาชีพหลัก

	 ๒.		พฒันาพืน้ทีร่าษฎรรอบนอกศนูย์ศกึษาการ

พฒันาเขาหนิซ้อนฯ	บริเวณลุม่น�า้โจนให้มคีวามเจริญข้ึน	 

เป็นตัวอย่างแก่การพัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป

	 ๓.		ให้น�าวธิกีารทีผ่่านการศกึษา	ทดลองจนเกดิ

ผลส�าเร็จมาด�าเนินการเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด

ผลการด�าเนินงาน
 ๑.  งานศึกษาวิจัย ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 -	

ปัจจุบัน	 ได้ท�าการศึกษา	 วิจัย	 ทดลองมาแล้วทั้งสิ้น	

จ�านวน	๑๒๙	 เรื่อง	 สามารถน�าไปขยายผลสู่เกษตรกร

จ�านวน	๖๐	เรือ่ง	และน�ามาจดัท�าหลกัสตูรฝึกอบรมแล้ว

จ�านวน	๑๓	เรื่อง	และในปี	๒๕๖๐	มีการศึกษาวิจัยที่อยู่

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  
ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ส�าคัญ

ระหว่างการด�าเนินงานจ�านวน	๒	เรื่อง	ซึ่งเป็นงานวิจัย

ในสาขาการพัฒนาเกษตรกรรมพืช	
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 ๒. งานขยายผล ศนูย์ศึกษาการพัฒนาเขาหนิ-

ซ้อนฯ	ได้น�าผลส�าเรจ็จากการวจิยัขยายผลไปสูเ่กษตรกร

พืน้ทีร่อบศนูย์ฯ	จ�านวน	๔๓	หมูบ้่าน	๑๒,๔๐๓	ครัวเรือน	

สร้างความเป็นอยูท่ี่ดข้ึีนจนมรีายได้เฉลีย่	๖๐,๐๐๐	บาท	 

ต่อคนต่อปี	 โดยแบ่งการขยายผลตามกลยุทธ์ได้	 ๔	

กลยุทธ์	ดังนี้

	 	 กลยุทธ์ที่	 ๑	 :	 ด้านสาธิตพัฒนาอาชีพ

การเกษตร	โดยมุง่เน้นกจิกรรมสาธติ	เพ่ือต้นแบบในการ

ประกอบอาชีพการเกษตร	ปศสุตัว์	การปรบัปรงุบ�ารุงดนิ	

และงานศิลปาชีพ	เป็นต้น	โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ให้

เกษตรกรได้ศกึษาเรยีนรู้วธิกีารเพือ่น�าไปปรบัใช้กบัท่ีท�า

กินของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

	 	 กลยุทธ์ที่	 ๒	 :	 เสริมสร้างความรู้	 ความ

เข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมตามแนว

พระราชด�าริ	 โดยส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกษตรกร

และเยาวชนในพ้ืนท่ีรอบศูนย์ฯ	 เห็นคุณค่าของการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท�าการเกษตรด้วยวิธี

อินทรีย์	 โดยจัดอบรมปลูกจิตส�านึก	 ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนจ�านวน	๒๐๐	ราย	คดัเลอืก 

กล้าไม้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกเสริม	

และผลิตกล้าไม้ประเภทต่างๆ	 เช่น	 สมุนไพร	 ไม้กินได้	

และไม้มีคุณค่า	 แจกจ่ายให้ประชาชน	 โรงเรียน	 และ

หน่วยงานราชการน�าไปปลกูและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื	

เป็นจ�านวนกว่า	๔๓๐,๐๐๐	กล้า
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	 	 กลยุทธ์ท่ี	 ๓	 :	 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

อาชีพให้แก่เกษตรกร	 เพื่อมีศักยภาพและความรู้เรื่อง

ต่างๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพท้ังใน 

ด้านการเกษตร	 ปศุสัตว์	 และประมง	 โดยสนับสนุนให้

เกษตรกรมคีวามรูเ้รือ่งการบ�ารงุปรบัปรงุดนิด้วยปุ๋ยพชืสด 

เพือ่ช่วยลดการใช้ปุย๋เคม	ีส่งเสรมิการท�าผลติภณัฑ์ใช้ใน

ครวัเรอืนและแปรรปูผลผลติทางการเกษตร	ตลอดจนให้

ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	เป็นต้น

	 	 กลยทุธ์ที	่๔	:	ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	 ด้วยการอบรมขยายผล

ส�าเรจ็ของศนูย์ฯ	ให้แก่ประชาชนทีส่นใจจ�านวน	๔๐๐	ราย 

ขยายผลสู่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว

และฉะเชงิเทรา	จ�านวนรวม	๑๖๘	ราย	พฒันาแหล่งน�า้ 

เพือ่การอปุโภคบรโิภคในรปูแบบบ่อน�า้ต้ืนจ�านวน	๓๐	บ่อ 

ตลอดจนส ่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวันให ้กับ 

โรงเรียน	 โดยการด�าเนินการทุกกิจกรรมมีส่วนช่วย 
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ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถด�ารงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่ง

เป็นรากฐานต่อการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชนต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์ฯ	 เป็น

ตวัอย่างแห่งความส�าเรจ็ทีเ่กษตรกรสามารถน�าไปปฏบิติั

ตามจนเกดิผลส�าเรจ็ในอาชีพ	โดยศนูย์ฯ	สามารถคดัเลอืก 

เพื่อน�ามาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู ้ เพื่อท�าหน้าที่ เป ็น 

เครือข่ายเพื่อขยายผลองค์ความรู้ได้	๑๖	แห่ง	และจัดตั้ง

กลุม่อาชพี	จ�านวน	๑๘	กลุม่	โดยในภาพรวมของผลจากการ

พัฒนาอาชีพส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย์ฯ	มีฐานะ

ความเป็นอยู่ดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ยประมาณ	๖๐,๐๐๐	บาท 

	 ต่อคนต่อปี	 นอกจากนั้น	 ได้ขยายผลความส�าเร็จไปสู่

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพืน้ที่

จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว	รวม	๑๔	โรง	ซึง่ 

ช่วยสร้างโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้วิธีการท�าการเกษตร	

ทัง้ยังช่วยให้โรงเรียนมีวตัถุดิบ	เพ่ือประกอบอาหารกลางวัน 

ให้แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ	 โดยแต่ละปีมีผู้สนใจ

เข้าศึกษาดูงาน	 เข้ารับการอบรม	 ขอรับบริการด้าน 

ต่างๆ	เช่น	ปุย๋น�า้ชวีภาพ	หญ้าแฝก	ตลอดจนเป็นสถานที ่

ถ่ายท�าสารคดีเกี่ยวกับผลความส�าเร็จของศูนย์ฯ	 โดย

ระหว่างเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	 ถึงเดือนตุลาคม	๒๕๖๐	 

มีจ�านวนผู ้ เข ้าเยี่ยมชมศูนย ์ฯ	 เป ็นจ�านวนทั้งสิ้น	

๒๔๐,๙๘๗	 คน	 โดยมีคณะศึกษาดูงานต่างชาติจ�านวน	

๒๓	 คณะ	 ๔๕๙	 คน	 เช่น	 คณะผู้ปกครองด้ังเดิมแห่ง

รัฐไนเจอร์	 สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	 คณะวิทยาลัย

ป้องกันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	 คณะผู้เข้า

ร่วมประชุม		ASEM	Symposium	on	Inter-Regional	

Partnership	for	Sustainable	Development	และ

คณะนักเรียนทหารสหรัฐอเมริกา	จากหน่วยงาน	Army	

ROTC	เป็นต้น
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โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ต�าบลคลองขุด อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เรื่องเดิม

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	มีพระราชด�าริ	เมื่อวันที่	๒๘	

ธันวาคม	 ๒๕๒๔	 โดยสรุปความว่า	 ให้พิจารณาพ้ืนที่ 

ท่ีเหมาะสม	จดัท�าโครงการพฒันาด้านอาชพีการประมง

และการเกษตรในเขตพื้นท่ีดินชายฝั ่งทะเลจังหวัด

จันทบุรี	 ดังน้ัน	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงได้ด�าเนินการ

จัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ	ขึ้นที่ต�าบลคลองขุด	อ�าเภอท่าใหม่	 

จังหวัดจันทบุรี	 โดยมีกรมประมงเป็นหน่วยงานหลัก	 และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมด�าเนนิงาน	ตามแนวทางการพฒันา 

จากยอดเขาสู่ท้องทะเล

ทดลอง	 ตามแนวพระราชด�าริ	 ทั้งในด้านการพัฒนา

ประมงและการพัฒนาการเกษตร	 และน�าผลการ

ศึกษาวิจัยถ่ายทอดไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ	 พร้อมทั้งอนุรักษ์

ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน	

ในปี	 ๒๕๖๐	 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่เกษตรกร	

และผู้สนใจ	 รวม	 ๒๐	 หลักสูตร	 มีผู้เข้ารับการอบรม	

จ�านวน	 ๗๘๘	 คน	 เช่น	 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	 การ

ปลูกผักปลอดสารพิษ	 การเลี้ยงผึ้งชันโรงและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์	การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	ได้แก่	กลุ่ม

เกษตรกรผลิตกะปิคุณภาพดี	 กลุ่มเกษตรกรผลิตน�้า

มังคุดบ้านท่าศาลา	 กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์

หอยนางรม	 เป็นต้น	 และได้จัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ตาม

แนวพระราชด�าริ	จ�านวน	๑๒	แห่ง	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ของชุมชนและผู้ที่สนใจ	 โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ 

กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งไปจ�าหน่ายในร้านภัทรพัฒน	์

มูลนิธิชัยพัฒนา	 รวมถึงร้านขายของที่ระลึกในจังหวัด

จันทบุรีและใกล้เคียง

 ในด ้านการอนุรักษ ์และฟ ื ้นฟูทรัพยากร	

ธรรมชาติที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ได้แก่	 การ

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน	 และทรัพยากรประมง 

การเพาะขยายพันธุ ์สัตว์น�้าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาต	ิ

เช่น	พันธุ์กุ้งกุลาด�า	หอยหวานและปลากะพงขาว	ฯลฯ 

การจัดตั้งกลุ ่มธนาคารปูไข่	 การท�าซั้งเชือกบ้านปลา 

และการสร้างบ้านหอย	 (อีแปะ)	 ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ผลการด�าเนินงาน
	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบนฯ	 ได้

ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริด ้านการศึกษา	 วิจัย	
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ในอ่าวคุ้งกระเบนพลิกฟื้นกลับสู่สภาพท่ีอุดมสมบูรณ	์

และมีการขยายผลการจัดตั้งธนาคารปูไข่ไปยังกลุ่มชาว

ประมงพื้นบ้าน	 เป็นการสร้างจิตส�านึกแก่ชาวประมง

โดยตรง	 ท�าให้ปัจจุบันจ�านวนปูม้าในอ่าวคุ้งกระเบน

มีปริมาณมากขึ้น	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวประมง

พื้นบ้านทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง	 ท�าให้สามารถ

ท�าการประมงปูม้าได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ
 ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	ได้สนอง

พระราชด�าริในการเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของราษฎรนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี	๒๕๒๕	ดังนี้

	 ๑.		การอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรป่าไม้	

สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้และสัตว์ป่าตามแนวเขา	

ครอบคลมุพืน้ท่ี	๑๑,๓๗๐	ไร่	และอนุรกัษ์ฟ้ืนฟปู่าชายเลน 

เป ็นป ่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุร	ี

ประมาณ	๑,๓๐๐	ไร่	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ	

และมีบทบาทที่เสมือนเป็นคลังทรัพยากรของท้องถิ่น

	 ๒.		การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเล

ด้วยระบบชลประทานน�้าเค็มซ่ึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน	จ�านวน	๑,๐๙๙	ไร่	มีมูลค่าผลผลิตประมาณ	

๒๐๐	ล้านบาท/ปี	

	 ๓.		การฟ ื ้นฟูทรัพยากรปูม ้าร ่วมกับชาว

ประมงพื้นบ้าน	 โดยจัดท�า	 “ธนาคารปูไข่คาร์บอนต�่า”	 

ท�าให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถท�าการประมงปูม้าได้

ผลผลติเฉลีย่	๑๒	-	๑๔	กโิลกรมัต่อวนั	มมีลูค่า	๑,๘๐๐	- 

๒,๑๐๐	บาทต่อวัน	และการท�าประมงปมู้าด้านนอกอ่าว 

คุง้กระเบน	มผีลผลติ	๘๐	-	๑๒๐	กโิลกรมัต่อวนั	มมูีลค่า	

๑๒,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	บาทต่อวัน

	 ๔.		การพัฒนาด ้านการเกษตร	 ส ่ง เสริม

พัฒนาอาชีพการเกษตรและจัดตั้งศูนย์เรียนรู้	 จ�านวน	 

๑๒	 ศูนย์	 เช่น	 ศูนย์เรียนรู ้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 

ครบวงจร	 ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักและผลไม้ปลอดภัย 

สารพิษ	 และศูนย์เรียนรู ้การเลี้ยงผึ้งชันโรง	 เป็นต้น	

ทั้งนี้	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน	ในด้านการส่งเสริม

การแปรรูปผลผลิตการเกษตร	 ได้มีการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์จนสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปจ�าหน่ายที่ร้าน

ภัทรพัฒน์	มูลนิธิชัยพัฒนา

	 ๕.	 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรชายฝั่ง	การเกษตร	และปศุสัตว์	 เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร	 ได้มีการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม	 รวม	๒๐	หลักสูตร	 ให้แก่เกษตรกร

และผู้สนใจทั่วไป	จ�านวน	๗๘๘	คน	รวมทั้งมีผู้สนใจจาก

หลายประเทศมาศึกษาดูงาน	ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบนฯ	 เช่น	 รัฐมนตรีจากประเทศเซเชลส์ 

และคณะ	 ส�านักราชเลขาธิการจากประเทศตองกา	 

คณะเยาวชนจากประเทศนิวซีแลนด์	 และคณะเยาวชน

จากกลุ่มประเทศ	จี	๗๗	เป็นต้น

	 ๖.	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาใน 

รปูแบบเป็นพพิธิภณัฑ์ธรรมชาตทิีม่ชีวีติ	ท�าให้ในปี	๒๕๖๐	 

มีผู ้สนใจมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	 เป็นจ�านวนถึง	

๑,๐๐๙,๓๖๔	 คน	 และมีแนวโน้มที่จะมีนักท่องเที่ยว 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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โครงการศนูยศ์กึษาการพฒันาห้วยทรายอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จงัหวัดเพชรบุรี

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มีพระราชด�าริเมื่อวันท่ี	 ๕	 เมษายน	

๒๕๒๖	 โดยสรุปความว่า	 ให้พัฒนาพื้นท่ีเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม	 โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อ

ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ให้กลบัอุดมสมบูรณ์ดังเดมิ	สามารถท�าการปลกูพชืชนดิต่างๆ	ควบคูไ่ปกบัการปลกูป่า	จดัหาแหล่งน�า้ 

สนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืช	จัดระเบียบราษฎร	ให้ราษฎรในพื้นที่โครงการให้เข้าอยู่อาศัยและท�ากิน

อย่างถกูต้องตามหลกัวชิาการและสอดคล้องกบัธรรมชาติ	ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา	ตลอดจนได้อาศยัผลผลิตจาก

ป่าและเพาะปลูกพืชต่าง	ๆ	โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกท�าลายป่าไม้อีกต่อไป

ผลการด�าเนินงาน
	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ด�าเนินการสนองพระราชด�าริ	เป็น	๓	ด้าน

	 ๑.	 ด้านการศึกษา	ทดลอง	วิจัย	และพัฒนา	ตามแนวพระราชด�าริ

	 	 ๑.๑		รวบรวมรายงานการศกึษา	ทดลอง	และงานวจิยัของหน่วยงานต่างๆ	ทีด่�าเนนิการแล้วเสรจ็	จนถงึ

ปัจจุบันมีผลการศึกษา	ทดลอง	วิจัย	จ�านวนทั้งสิ้น	๘๓	เรื่อง

	 	 ๑.๒		จัดท�าเล่มเอกสารองค์ความรู้	 เร่ือง	 “การใช้ถ่านชีวภาพในดินทรายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตหอมแดง”	

จ�านวน	๑,๐๐๐	เล่ม

	 	 ๑.๓		พัฒนางานศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 ที่มีลักษณะต่อยอดจากงานวิจัยขั้นทดลอง	 โดยมุ ่งเน้น

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให ้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้	 ได้แก่	 

“การทดลองใช้ถ่านชีวภาพปรับปรุงบ�ารุงดินทรายเพื่อการปลูกพืชและไม้ยืนต้น”
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  ๑.๔		ด�าเนินการด้านตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 	 พบว่า	 สังคมพืชในป่าธรรมชาต	ิ 

เป็นสังคมป่าเต็งรัง	 มีไม้รังและตะแบกเลือดเป็นพันธุ์ไม้เด่น	 รองลงมา	 ได้แก่	 ประดู่	 อ้อยช้าง	 ช้างน้าว	 และแดง	 

นอกจากน้ี	 ยังพบว่าพันธุ์ไม้ในป่าธรรมชาติมีอัตราความหนาแน่นและความหลากชนิดพันธุ์ไม้มากกว่าพันธุ์ไม้ใน 

แปลงปลูกป่า

	 	 ๑.๕		ด�าเนินการร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา	 และส�านักงาน	 กปร.	 ติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ

ที่โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส ่งเสริมอาชีพ	 (๑๔๖	 ไร ่)	 เพื่อเป็นแหล่งข ้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา 

ด้านการเกษตร	และใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชน	นิสิต	นักศึกษา	รวมถึงหน่วยงานราชการที่สนใจ

	 ๒.	 ด้านการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 	 ๒.๑		การจัดพื้นที่สาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

	 	 	 	 จัดท�าแปลงสาธิต	 เช่น	 แปลงสาธิตการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการปรับปรุงดินที่แข็ง 

เป็นดานเพื่อการปลูกพืช	แปลงป่า	๓	อย่าง	ประโยชน์	๔	อย่าง	แปลงเรียนรู้แฝก	๒๘	สายพันธุ์	แปลงสาธิตการใช้ 

ปุย๋สัง่ตดั	แปลงสาธติการปลกูพชืแบบผสมผสาน	แปลงสาธติการปลกูไม้ผล	โรงเรือนสาธติการเพาะเหด็	สถานทีส่าธติ 

การเลี้ยงสัตว์	เช่น	ไก่พื้นเมือง	เป็ด	แพะ	ปลา	และกบ
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  ๒.๒		การฝึกอบรม

	 	 	 	 ศนูย์ฯ	ได้ด�าเนนิการฝึกอบรมให้แก่ผู้ทีส่นใจ	มผู้ีเข้ารับการอบรมทัง้ส้ิน	๑,๑๘๐	คน	เช่น		หลักสตูร

เกษตรทฤษฎีใหม่	 หลักสูตรการผลิตและใช้ถ่านชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร	 หลักสูตรการเล้ียงสัตว์ปีก	

หลกัสตูรการเลีย้งปลาดกุในบ่อซเีมนต์	หลกัสตูรการเลีย้งปลาดกุในบ่อพลาสตกิ	หลกัสตูรการเลีย้งปลากนิพชืในบ่อดิน 

และการบริหารทรัพยากรน�้า	เป็นต้น

	 	 ๒.๓		การถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

	 	 	 	 จัดเจ้าหน้าท่ีออกเยี่ยมเยียนพร้อมแนะน�าให้ความช่วยเหลือเกษตรกร	 และสนับสนุนปัจจัย 

การผลิต	เช่น	สารเร่ง	พด.	เมล็ดพันธุ์พืช	ปุ๋ยหมัก	พ่อแม่พันธุ์สัตว์น�้าและสัตว์ปีก	ให้แก่เกษตรกร	หน่วยงานราชการ	

และประชาชน	 รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่

จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี							

	 	 ๒.๔		การสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้

	 	 	 	 สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ	 และพัฒนาเกษตรกรจนสามารถเป็น

เกษตรกรตัวอย่างได้	จ�านวน	๗	คน	และสนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ	จ�านวน	๑๐	แห่ง 

นอกจากนี้	 ยังได้ประสานการด�าเนินงานกับเครือข่ายศูนย์เรียนรู ้ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี	 จ�านวน	 ๘	 แห่ง	 

เพื่อขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริให้กว้างไกลกว่าพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
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	 	 ๒.๕		การพัฒนาฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 	 	 ส่งเสริมและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	 โดยการแจกจ่ายหญ้าแฝกให้แก่

เกษตรกร	 หน่วยงานราชการ	 และประชาชน	 จ�านวน	๓๗๘,๙๐๐	 กล้า	 ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน�้า	 ได้แก่	 อ่างเก็บน�้า 

ห้วยตะแปด	บ่อพกัน�า้เขากระปุก	อ่างเกบ็น�า้ทุ่งขาม	และอ่างเกบ็น�า้หนองจกิ	จ�านวน	๗๘๕,๐๐๐	ตวั	ด�าเนนิการปลกูพนัธุไ์ม้ 

๕	ระดับ	พื้นที่	๑๕	ไร่	บ�ารุงรักษาแปลงไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

และจัดท�าโครงการรวบรวมพันธุ์ไม้มงคลประจ�าจังหวัด	๗๗	จังหวัด

	 ๓.		ด้านการบริหารจัดการองค์การ

	 	 พฒันาระบบสารสนเทศของศนูย์ฯ	โดยจัดเกบ็ข้อมลูและเอกสารต่างๆ	ในลักษณะของ	file	digital	และ

ปรบัปรงุระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ให้มปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ	รวมถงึพฒันาบคุลากรให้มคีวามรู	้โดยการส่งเจ้าหน้าที่

เข้ารบัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก	จ�านวน	๒๔	หลกัสตูร	รวม	๖๐	คน	นอกจากนี	้ยงัได้เผยแพร่ผลการด�าเนนิงาน 

ของศูนย์ฯ	ผ่านทาง	Social	Network	 ได้แก่	 เว็บไซต์	www.huaysaicenter.org	และ	Facebook	รวมมีจ�านวน 

ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด	๗๕,๐๒๕	คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	มีประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรง

จ�านวน	๒๙	หมู่บ้าน	๔,๗๑๙	ครัวเรือน	 โดยการด�าเนินงานจะมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเป็นต้นแบบการพัฒนา	

การเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลย	ีและการส่งเสรมิอาชพีทีเ่หมาะสมให้กับเกษตรกรและประชาชนทีส่นใจ	นอกจากนี้ 

ยังท�าหน้าที่เป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้	 สัตว์ป่า	 รวมทั้งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า	 และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการ

พัฒนาตามแนวพระราชด�าริให้แก่เกษตรกร	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้ที่สนใจทั่วไป	 รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้	 ศึกษา 

ดูงานส�าหรับผู้ที่สนใจ	ซึ่งในปี	๒๕๖๐	มีคณะศึกษาดูงานจากต่างชาติ	จ�านวน		๖,๖๘๙	คน	และมีผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น	

๑๑๙,๒๘๑	คน		
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เรื่องเดิม 
	 เมือ่วนัที	่๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร 

ได้มีพระราชด�าริให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน�้า

สนบัสนนุโครงการศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานฯ	เพือ่การ

ศึกษาทดลองงานพฒันาการเกษตรด้านต่าง	ๆ 	ตามความ

เหมาะสมส�าหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน�าไปปฏิบัติ

ในพื้นที่ของตนเองต่อไป	 และให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานฯ	 เป็นศูนย์ให้บริการในด้านเทคนิคและวิชาการ 

ที่ครบวงจร	 เพ่ือให้ราษฎรเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการ 

ด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน
	 ด�าเนนิการค้นคว้า	ทดลอง	วจิยั	ในสภาพแวดล้อม

ของพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอือย่างต่อเนื่อง	และได้

น�าผลส�าเร็จไปขยายผลให้กับเกษตรกรและประชาชน

ทั่วไป	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	มีผลการด�าเนินงาน

ในภาพรวม	ดังนี้	

	 ๑.		พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต	

	 	 ด�าเนินงานสาธิตการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ	 

ทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่น

และสอดคล้องกับภูมิสังคม	ได้แก่

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	 	 ๑.๑	ด้านวชิาการ		ด�าเนนิการศกึษา	ทดลอง	

วจิยั	 จ�านวน	๙	 เรือ่ง	 ประกอบด้วย	 โครงการต่อเนื่อง	

จ�านวน	๒	เรื่อง	และโครงการใหม่	จ�านวน	๗	เรื่อง	ซึ่งผล

จากการศึกษาดังกล่าวจะถูกน�าไปต่อยอดและถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน	

	 	 ๑.๒	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ปรับปรุงป้ายสื่อ 

ความหมาย	จ�านวน	๔๔	ป้าย	บ�ารงุรกัษาเส้นทางเดนิศกึษา 

ธรรมชาติ	 ป้องกันรักษาป่าไม้	 พื้นที่	 ๑๖,๔๕๓	 ไร	่ 

ส�ารวจและบนัทกึพกิดั	GPS	เพือ่จดัท�ารหสัประจ�าต้นไม้	

ปลูกรักษา	และขยายพันธุ์พืชชนิดต่าง	ๆ	เพื่อถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าไม้อย่าง

ยั่งยืน	
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	 	 ๑.๓	 ด้านอาชีพ	 สาธิตตัวอย่างความส�าเร็จ

ในด้านเกษตรกรรมที่หลากหลาย	 ให้ผลผลิตและ 

ผลตอบแทนสูง	สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม	

	 ๓.		การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		

					 	 จัดนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ	์

เกีย่วกบัพระราชด�ารด้ิานการพฒันาและการด�าเนนิงาน

ของศูนย์ศึกษาฯ	ในวาระต่าง	ๆ		

	 ๔.		การสนับสนุนช่วยเหลือในเหตุการณ์น�้าท่วม

จงัหวดัสกลนคร	

	 	 ๔.๑		ศนูย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ	ได้ร่วมกับ

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการปลูกหญ้าแฝกบริเวณ

โดยรอบเหนือขอบอ่างเก็บน�้าห้วยทรายขมิ้น	 ต�าบล 

พงัขว้าง	อ�าเภอเมอืงสกลนคร	จงัหวัดสกลนคร	ความยาว 

รวมประมาณ	๔,๐๐๐	 เมตร	 โดยใช้กล้าหญ้าแฝกรวม

กว่า	๑๐๐,๐๐๐	กล้า		เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

และป้องกนัตะกอนดินไหลลงอ่างเกบ็น�า้ห้วยทรายขม้ิน	

	 	 ๔.๒		จัดกิจกรรมการตกกล้าแปลงรวม	เพื่อ

ผลิตกล้าข้าวพันธุ์สกลนครแจกจ่ายให้ราษฎรบริเวณ 

อ่างเก็บน�า้ห้วยทรายขม้ินท่ีได้รบัผลกระทบ	และสนบัสนนุ 

ปัจจัยการผลิตต่าง	ๆ	เช่น	เมล็ดพันธุ์ข้าว	รวม	๒,๐๐๐	

กิโลกรัม		พันธุ์ปลา	๘๓,๐๐๐	ตัว	ไก่ด�าภูพาน	๑๘๐	ตัว	

กิ่งพันธุ์มะนาว	 ชุดยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน	 ตลอดจนจัดฝึก

อบรมอาชพีการเพาะเหด็ให้แก่ราษฎร	จ�านวน	๑๒๐	คน	

เพือ่เพิม่ทางเลอืกในการประกอบอาชพีอกีทางหนึง่ด้วย

	 	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	มเีกษตรกร	นกัเรยีน	

นกัศกึษา	องค์กรต่าง	ๆ 	ประชาชนท่ัวไป	และชาวต่างชาติ 

ให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน	 รวมจ�านวน	

๙๗,๙๖๗	คน		

	 ๒.		ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว

	 	 ด�าเนินการเผยแพร่ขยายผลแบบเบ็ดเสร็จ	

เกษตรกรสามารถรับบริการต่าง	 ๆ	 	 ได้อย่างครบวงจร	

ตั้งแต่เรื่องดิน	 พืช	 สัตว์	 ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร	โดยจัดเป็นหลกัสตูรต่าง	ๆ	ให้เกษตรกร

เข้ารบัการฝึกอบรม	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	มผีูเ้ข้ารบั 

การฝึกอบรม	รวมจ�านวน	๖,๔๒๕	คน
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เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มีพระราชด�าริเกี่ยวกับ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	สรุปได้ดังนี้

	 ๑.		เมือ่วนัที	่๑๑	ธนัวาคม	๒๕๒๕	มพีระราชด�าริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้งศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้น	

บริเวณพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมของป่าสงวนแห่งชาติป่าขุน

แม่กวง	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	มีขอบเขต

โครงการประมาณ	๘,๕๐๐	ไร่	ซึ่งมีพระราชประสงค์ให้

ศูนย์แห่งนีเ้ป็นศนูย์กลางของการศกึษา	ทดลอง	วจิยั	เพือ่

หารปูแบบการพฒันาในด้านต่าง	ๆ 	ทีเ่หมาะสมกับสภาพ

ภมูปิระเทศทางภาคเหนอื	ซึง่เป็นพืน้ทีป่่าต้นน�า้	และน�า

ผลส�าเรจ็ทีไ่ด้จากการศกึษา	ทดลอง	วจิยั	เผยแพร่ให้แก่

ราษฎรให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป

	 ๒.	 เม่ือวันท่ี	 ๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๒๗	 มีพระ

ราชด�าริถึงเป้าหมายหลักของศูนย์ฯ	 คือการฟื ้นฟู

และอนุรักษ์บริเวณต้นน�้าห้วยฮ่องไคร้	 ที่มีสภาพ

แห้งแล้งเป็นการเร่งด่วน	 ด้วยการผันน�้าจากอ่าง

เก็บน�้าในระดับบนไปตามแนวร่องน�้าต่าง	 ๆ	 ไหล

ลงอ่างเก็บน�้าในระดับต�่าลงไป	 พร้อมกับปลูกป่า

ตามแนวร่องน�้า	 ล�าดับต่อไปควรสร้างฝายต้นน�้าเป็น

ระยะ	 ๆ	 แล้วต่อท่อไม้ไผ่ส่งน�้าออกทั้งสองฝั่งร่องน�้า 

ส�าหรับด้านการประมง	 ให้ควบคุมบริหารการรักษา 

พันธุ์ปลาและการจับปลา	 ส่วนเรื่องเกษตรกรรมและ 

การปศสุตัว์-โคนม	ควรรวมกลุม่ในรปูสหกรณ์	ทัง้จะต้อง

ศกึษาเรือ่งเกษตรอุตสาหกรรมควบคูไ่ปด้วย	เพือ่รองรบั

ภาวะผลผลิตการเกษตรล้นตลาด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลป่าเมี่ยง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

	 ๓.	 จากนั้น	 มีพระราชด�าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

แนวทางการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ห้วยฮ ่องไคร ้ฯ	 มาอย ่างต ่อเนื่อง	 จนกระทั่งเมื่อ 

วันที่	 ๑๙	 มิถุนายน	 ๒๕๔๐	 มีพระราชด�าริเพ่ิมเติมให้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ทุกศูนย์	ซึ่งมีปัญหาและสาเหตุ

เรื่องดินท่ีแตกต่างกัน	 การแก้ปัญหาด้วยการจัดหาน�้า

สนับสนุน	 ปรับปรุงดิน	 และเลือกกิจกรรมการปลูก 

พืชหรือเล้ียงสัตว์ที่เหมาะสม	 และส�าหรับศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ควรเน้นและให้ความส�าคัญ

ในการด�าเนินงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์	 ประกอบด้วย	 

การปลูกข้าวในบริเวณใกล้อ่างเก็บน�้า	 การเลี้ยงปลา

ในอ่างเก็บน�้าที่	 ๗	 และการอนุรักษ์ดินโดยใช้น�้าและ 

หญ้าแฝกควบคู่กัน

กิจกรรมโดดเด่นในรอบปี ๒๕๖๐
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 •	 งาน “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ

นิรันดร์”
	 ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ	 จัดงาน	 “ล้นเกล้าชาวไทย	 สถิตในดวงใจ 

นิรันดร์”	 วันที่	 ๑๑	 –	 ๑๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 เพื่อร่วม 

เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	และเนื่องในโอกาสครบรอบ	

๓๔	ปี	ก่อตัง้ศนูย์ฯ	โดยนายพลากร	สวุรรณรัฐ	องคมนตร	ี

เป็นประธานเปิดงาน	

	 •	 จัดพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
	 วันที่	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 นายสุรัช	 ธนูศิลป์	 

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร	ิพร้อมด้วยคณะท�างานและเจ้าหน้าท่ี 
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ศูนย์ฯ	 ร่วมพิธีน้อมบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร	 เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เสดจ็สวรรคตครบ	

๑๐๐	วัน	

	 •	 ศูนย ์ห ้วยฮ ่องไคร ้ฯ จัดฝ ึกอบรม 

“โครงการปฏิบัติการตามนโยบายรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (เกษตร

ทฤษฎีใหม่)
	 ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ	ได้ด�าเนนิการฝึกอบรมให้กบักลุม่เกษตรกร

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 ได้ใช้หลักการ	 “ระเบิดจากข้างใน”	 จ�านวน	

๒๐๐	ราย	ของโครงการชลประทานในพื้นที่	๓	จังหวัด	

ได้แก่	จังหวัดเชยีงใหม่	๑๖๐	ราย	จงัหวดัล�าพนู	๒๕	ราย

และจงัหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๕	ราย	ใน	“โครงการปฏบิติัการ 

ตามนโยบายรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์”	(เกษตรทฤษฎใีหม่)	เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ

ของเกษตรกรให้ดีขึ้น	

 •	 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน 

พระราชด�าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ ๗
 วนัที	่๑๘	กรกฎาคม	๒๕๖๐	นายปวตัร์	นวะมะรตัน 

รองเลขาธิการ	 กปร.	 เป ็นประธานเปิดโครงการ	 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	 (RDPB	 CAMP)	

รุ่นที่	๗	ภายใต้แนวคิด	“รักษ์น�้า	รักษ์ป่า	พัฒนาอาชีพ”

	 •	 คณะรฐัมนตรีเกษตรอาเซียนและกลุ่ม

ประเทศบวกสาม (AMAF และ AMAF+3) 
 ศึกษาดูงานศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ

	 วันที่	 ๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 พลเอก	 ฉัตรชัย	 

สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

น�าคณะรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม	้

(AMAF)	ศกึษาดงูานทีศู่นย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 ก ่อนหน้านั้น	 วันท่ี	 ๒๘	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 

นายสุรัช	 ธนูศิลป์	 ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 และเจ้าหน้าที่

ศูนย์ฯ	ให้การต้อนรับ	Mr.	QuDong	Yu,	Vice	Minister	

of	 Agriculture	 จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	

และ	Mr.	Takami	Nakada,	Deputy	Director-General	

จากประเทศญี่ปุ่น	มาเยี่ยมชมและดูงานภายในศูนย์ฯ	
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เรื่องเดิม  
 เมื่อวันที่	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 

ได้มีพระราชด�าริให้จดัตัง้ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกุิลทอง 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 เพื่อให้เป็นสถานท่ีศึกษา 

ค้นคว้า	 ทดลอง	 วิจัย	 แสวงหาแนวทางและวิธีการ

พัฒนาที่ เหมาะสมสอดคล ้องกับสภาพแวดล ้อม 

ภูมิสังคมของท้องถ่ิน	 และเป็นสถานท่ีท่ีนักวิชาการ	 

ผู้ปฏิบัติงาน	 ประชาชน	 ใช้แลกเปลี่ยน	 สื่อสาร	 และ

ถ่ายทอดความรู	้เป็นแบบจ�าลองของพืน้ท่ีท่ีมีการพฒันา 

แบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยา	 และมีการ

บริหารที่เป็นระบบ	 เป็นข้ันเป็นตอน	 มีการประสาน 

การด�าเนนิงานทีม่เีอกภาพ	เป็นศนูย์บรกิารแบบเบด็เสร็จ

ในลักษณะของ	“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”	รวมทั้ง 

น�าผลส�าเร็จของโครงการฯ	 ขยายผลไปสู่ประชาชน

ในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 และ

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป	 โดยได้ก�าหนดแผนการศึกษา

ด�าเนินงาน	 แบ่งออกเป็น	 ๔	 แผนงาน	 ได้แก่	 ๑)	 แผน

งานศึกษา	ทดลอง	วิจัย	ตามแนวพระราชด�าริ	๒)	แผน

งานขยายผลการพัฒนา	 ๓)	 แผนงานฟื้นฟู	 อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และ	๔)	 แผนงาน

บริหารจัดการ

ผลการด�าเนินงาน 

	 ๑.	 แผนงานศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 ตามแนว 

พระราชด�าริ

	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๘	 –	 ๒๕๖๐	 ได้ด�าเนินการศึกษา	

ทดลอง	 และวิจัยไปแล้ว	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๐๖	 เร่ือง	 

โดยด�าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ	จ�านวน	๒๙๕	เรื่อง	และ

อยู่ระหว่างการศึกษา	จ�านวน	๑๑	เรื่อง	

	 ๒.		แผนงานขยายผลการพัฒนา	

	 	 ๒.๑	 งานสาธิต	 ซ่ึงมีลักษณะเป็นงานสาธิต

ต่อเนื่อง	จ�านวนทั้งหมด	๓	โครงการ	โดยมีรายละเอียด	

ดังนี้	

    •		 สาธิตการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือปลูก

พืชชนิดต่าง	 ๆ	 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง	 วิจัยภายในศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

  • สาธิตการท�าการเกษตรยั่งยืนตามแนว

พระราชด�าริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด	 ภายใน 

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาพิกลุทองฯ	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	 

มีคณะเข้ามาเยี่ยมชม	จ�านวน	๑๑๙	คณะ	๖,๑๙๘	ราย
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  •	 สาธิตการปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่พรุ

จังหวัดนราธิวาส	๓	พื้นที่	 คือ	พรุบาเจาะ	พรุกาบแดง	

บ้านทรายขาว

	 ๒.๒	งานพฒันา	ส่งเสรมิและสนบัสนนุ	ด�าเนนิการ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการพัฒนาพื้นที่

ตามความต้องการของราษฎรและความเหมาะสมกับ

พื้นที่	

	 ๒.๓	 งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ด�าเนินการน�าผลส�าเร็จจากการศึกษา	 ทดลอง	 และ

วิจัย	 มาจัดท�าเป็นกิจกรรมในงานขยายผลโครงการฯ	 

เ พ่ือส ่ ง เส ริมสนับสนุนให ้ ราษฎรใน พ้ืน ท่ี ได ้น� า 

องค์ความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดในพื้นที่ของตนเอง

 ๒.๔	 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสฉลอง 

พระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘

	 	 	 ๒.๔.๑	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในหมู่บ้าน 

จ�านวน	๑๐	หมู่บ้าน	

   ๒.๔.๒	 การสร้างจิตส�านึกแหล่งเรียนรู ้

ป่าชุมชนในพื้นที่	จ�านวน	๒	หมู่บ้าน	 

	 	 	 ๒.๔.๓		 การสร ้ างสวนพฤกษศาสตร  ์

พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ	และโครงการปลูกป่าไม้	

๖	ระดับ	เฉลิมพระเกียรติฯ
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 	 โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมา รี 

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘

 ๒.๕		แผนงานฟื้นฟู	 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

   ด�าเนินการฟื ้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร	

ธ ร รมช าติ ใ นพื้ น ท่ี ต า มแนวพระ ร า ชด� า ริ ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร	และพระบรมวงศานุวงศ์

	 ในป ีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 มี ผู ้สนใจเข ้ามา 

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานในศูนย ์ศึกษาการพัฒนา 

พิกุลทองฯ	 จ�านวนทั้งสิ้น	 ๖๔๒	 คณะ	 ๕๓,๗๘๔	 คน	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)

	 ๓.	 แผนงานบริหารจัดการ

  ๓.๑	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
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	 	 ๓.๒		การจัดซื้ อ 	 บ� ารุ งดูแล	 ค รุ ภัณฑ ์	 

สิ่งก่อสร้างต่าง	ๆ

	 	 ๓.๓		โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ

  ๓.๔	 โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื้นที่

ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

    ศนูย์ศกึษาการพฒันาพิกลุทองฯ	ร่วมกบั 

กรมการข้าว	 ได้ร่วมด�าเนินโครงการฯ	 โดยเริ่มเตรียม

พื้นที่เมื่อเดือนกันยายน	 ๒๕๕๙	 และด�าเนินการปักด�า

เดือนตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จเดือน

เมษายน	 ๒๕๖๐	 ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวซีบูกันตัง 

จ�านวน	 ๑,๐๐๐	 กิโลกรัม	 และเมล็ดพันธุ ์ข้าวหอม

กระดังงา	๕๙	จ�านวน	๑,๐๐๐	กิโลกรัม	

 ๓.๕	 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ ์ ส� ารองเพื่ อ 

ช่วยเหลือเกษตรกร

   ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได ้

ด�าเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชส�ารองเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกร	 โดยได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ท่ีเกษตรกรในพื้นที่มี

ความจ�าเป็นต้องใช้และเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่	 เพื่อ

เป็นคลังเมล็ดพันธุ์ส�ารองและสนับสนุนให้แก่ราษฎร 

ที่มีความสนใจ	
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สภาพคลองตาโนดก่อนดำาเนินการ

การก่อสร้างฝาย

โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลทับช้าง อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เรื่องเดิม
		 	 สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	รบัโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา

ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	เมื่อวันที่	๑	

มีนาคม	 ๒๕๖๐	 ตามที่นายบุญช่วย	 โตประเสริฐ	 และ 

ราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา	 หมู่ที่	 ๑๗	 ต�าบลทับช้าง	

อ�าเภอสอยดาว	จังหวดัจนัทบุร	ีขอพระราชทานโครงการ

ฝายทดน�้า	คลองตาโนด	เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ

ความเดอืดร้อน	ขาดแคลนน�า้ส�าหรบัอปุโภคบรโิภค	และ

การเกษตร	

ผลการด�าเนินงาน
   กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างฝาย	ขนาดความสูง	๓	เมตร	ยาว	๔๐	เมตร	และขุดลอกบริเวณ

หน้าฝายประมาณ	๕	 ไร่	 รวมท้ังขุดลอกคลองตาโนดยาวประมาณ	๑,๔๐๐	 เมตร	 นอกจากนี้	 การก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสรมิเหลก็	ขนาดความกว้าง	๖	เมตร	ยาว	๒๔	เมตร	เพือ่ใช้เป็นเส้นทางสญัจรและขนส่งผลผลติทางการเกษตร

ของราษฎร	

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   	 มอีาคารชลประทานทีส่ามารถดกัชะลอและเกบ็กกัน�า้ไว้ในคลองได้เพิม่ขึน้ประมาณ	๘๐,๐๐๐	ลกูบาศก์เมตร 

เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรประมาณ	๒,๐๐๐	 ไร่	 และราษฎรมีเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของ

ราษฎรได้ตลอดทั้งปี	
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โครงการแก้มลิงบ้านโป่งค่อม
ต�าบลผักขะ อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เรื่องเดิม
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 ได้ทรงรับโครงการแก้มลิงบ้านโป่งค่อม	 ไว้

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เม่ือวันท่ี	 ๗	

พฤศจกิายน	๒๕๕๗	และมพีระราชด�ารใิห้มลูนธิชิยัพฒันา 

ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย	

ปัญหาการขาดแคลนน�า้	การพฒันาอาชพีและการเกษตร	

ด้วยการด�าเนนิการโครงการแก้มลิงบ้านโป่งค่อม	หมูท่ี	่๕	

ต�าบลผักขะ	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมชลประทานได้ด�าเนินการขุดสระเก็บน�้า 

ปรมิาณดนิขดุ	๕๔๗,๙๗๐	ลกูบาศก์เมตร	พร้อมทั้งก่อสร้าง

อาคารรับน�้าระบายน�้า	 จ�านวน	 ๒	 แห่ง	 ปัจจุบันผลการ 

ด�าเนนิการขดุสระเกบ็น�า้แล้วเสรจ็	ยังคงเหลอืการด�าเนนิงาน

ระบบส่งน�้า	คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จ	ปี	๒๕๖๑

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเก็บกักน�้า

ที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เพื่อเป็นแก้มลิงมีน�้าประมาณ	

๔๕๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตรต่อปี	ให้ราษฎรบ้านโป่งค่อม	

และบรเิวณหมูบ้่านใกล้เคยีง	จ�านวน	๔๕๐	ไร่	รวม	๕๑๔	

ครัวเรือน	 ใช้เป็นน�้าต้นทุนสนับสนุนการอุปโภคบริโภค	

และท�าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
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โครงการฝายห้วยจันลัน ๒ 
ต�าบลหนองมะแซว อ�าเภอเมือง จังหวัดอ�านาจเจริญ

อาคารฝายทดนำ้า

เรื่องเดิม
	 เมือ่วนัที	่๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๙	พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับโครงการฝายห้วยจันลัน	 ๒	

ต�าบลหนองมะแซว	 อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ	 จังหวัด

อ�านาจเจริญ	ไว้เป็นโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

ตามทีน่ายประเสรฐิ	โคตนนท์	ราษฎรต�าบลหนองมะแซว	

จงัหวดัอ�านาจเจริญ	ขอพระราชทานโครงการฝายน�า้ล้น

ห้วยจนัลนับรเิวณพืน้ท่ีบ้านหนองหิน	ต�าบลหนองมะแซว	 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการ

ขาดแคลนน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคและท�าการเกษตร 

ในฤดูแล้ง

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมชลประทานได้ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร

ทดน�า้	แทนฝาย	มข.	เดิมทีช่�ารุด	พร้อมทัง้ขดุลอกล�าห้วย	 

ความลึก	๑.๕	เมตร	ยาว	๑,๐๐๐	เมตร	เพื่อเพิ่มความจุ 

ของน�้าในล�าห้วยจันลัน	ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ

ประโยชน์ของโครงการ
	 ท�าให้ราษฎรในพ้ืนท่ีต�าบลหนองมะแซว	จ�านวน	

๑๕๐	ครวัเรอืน	ประชากร	๖๐๐	คน	มนี�า้ส�าหรบัอุปโภค

บริโภคและท�าการเกษตรในฤดูฝน	 ๙๘๐	 ไร่	 ฤดูแล้ง	 

๕๐	ไร่	ตลอดจนการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างพอเพียง
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โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลพระธาตุผาแดง 
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พระราชด�าริ
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	รบั 

“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ส่ิงแวดล้อม”	 ไว้เป็นโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ 

ตามทีน่ายอาสา	สารสนิ	ประธานกรรมการบรษิทั	ผาแดง 

อินดัสทรี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้มีหนังสือขอให้น�าความ

กราบบงัคมทลูพระกรณุาฯ	กรณีบรษิทั	ผาแดงอนิดัสทรี 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งได้รับประทานบัตรในการด�าเนิน

กิจการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และถลุง

โลหะสังกะสี	 บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ	 ป่าแม่สอด	

ต�าบลพระธาตผุาแดง	 อ�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	 จะยติุ

การท�าเหมอืงในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	และพัฒนาพื้นที่กิจกรรม

เหมืองแร่เดิมให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้

ทางธรรมชาติ	

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรม 

ราชกมุาร	ีทรงรบัแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีกจิกรรมเหมอืง 

ท่ีผ่านการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมแล้ว	ให้เป็นศูนย์การพฒันา 

และแหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาติ	อันประกอบด้วยแนวทาง

ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑)		ศูนย ์อบรมสัมมนาด ้ านการอนุ รั กษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

	 ๒)		พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง

	 ๓)		ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ

	 ๔)		ศนูย์อนรุกัษ์พนัธุก์ล้วยไม้ป่าและพชืท้องถิน่

	 ๕)		ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก 

เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

	 ๖)		สถานท่ีท ่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่ง

นันทนาการ

	 ต่อมา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินไปปฏิบัติพระราช

กรณยีกจิในเขตพืน้ทีจั่งหวดัตาก	ระหว่างวนัที	่๑๙	-	๒๒	

ธนัวาคม	๒๕๕๙	ในการนี	้มพีระราชด�ารใินพืน้ทีโ่ครงการฯ	 

สรุปความว่า	ขอให้ด�าเนินการรวบรวมพรรณไม้และจัด

ท�าสวนพฤกษศาสตร์เพือ่เป็นการอนรัุกษ์และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป	
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ผลการด�าเนินงาน
	 ในปี	 ๒๕๖๐	 มีการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เพื่อการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองสังกะสีอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ดังนี้

	 ๑.		การจัดการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น

และขับเคลื่อนโครงการฯ

	 	 -	 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดตาก	 

ครั้งที่	๑/๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๖๐	

  -	 ประชุมคณะวิชาการโครงการส่งเสริม 

การเรียนรู้เพ่ือการอนรุกัษ์และฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมอนัเนือ่ง 

มาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดตาก	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๖๐	 

เมื่อวันที่	๒๘	สิงหาคมคม	๒๕๖๐	

	 ๒.		การอบรมเยาวชนและราษฎร	 ได้แก่	 การ

อบรมเยาวชนรักษ์ป่า	 จ�านวน	๒	 รุ่น	 รุ่นละ	๑๒๐	คน	

อบรมราษฎรส่งเสริมพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด�าริ	

จ�านวน	๒	รุ่น	รุ่นละ	๑๒๐	คน	อบรมเครือข่ายราษฎร

อาสาสมัครพิทักษ์ป่า	(รสทป.)	จ�านวน	๕	หมู่บ้าน
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	 ๓.		งานปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่

  ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง 

ทีป่ระทบัและอาคารรบัรองให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม	เพือ่

ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของโครงการฯ	 รวมถึงก่อสร้าง 

เรือนเพาะช�าเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้สวยงามและหายาก 

ที่พบในผืนป่าตะวันตก	ตลอดจนกล้วยไม้ต่างๆ	
  

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 สามารถพฒันาและขบัเคลือ่นโครงการฯ	เพือ่รองรบักจิกรรมท้ัง	๖	แนวทาง	ได้แก่	ศนูย์เรยีนรูด้้านการอนรัุกษ์	

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ	 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพืชท้องถิ่น	 ศูนย์พัฒนาและ 

ส่งเสรมิการใช้หญ้าแฝกเพือ่การอนรุกัษ์ดนิและน�า้	สถานทีท่่องเทีย่วเชงินเิวศและแหล่งนนัทนาการ	รวมทัง้การจดัสร้าง 

สวนพฤกษศาสตร์ตามแนวพระราชด�าริ
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โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ต�าบลหูล่อง อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องเดิม

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มีพระราชด�าริเกี่ยวกับการ

แก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนังเพื่อ 

ช่วยเหลือราษฎรหลายครั้ง	 ตั้งแต่ปี	๒๕๓๑	สรุปความ 

ได้ว่า	 “ให้ท�าประตูระบายน�้าที่ปากแม่น�้าปากพนัง	

เพื่อแก้ไขปัญหาท้ังหมด	 ตั้งแต่น�้าแล้ง	 น�้าท่วม	 น�้าเค็ม	

และสามารถที่จะให้ประชาชนมีน�้าบริโภคและน�้าท�า 

การเกษตร	ซึ่งจะต้องสร้างหรือท�าโครงการต่อเนื่อง”

	 ต่อมา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยาม

บรมราชกุมารี	 ได้ทรงมีพระราชด�าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การด�าเนินงานด้านพัฒนาอาชีพ	 และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการ

พัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังฯ	รวม	๙	ครั้ง

ผลการด�าเนินงาน  
	 ส่วนราชการต่าง	 ๆ	 ได้เข้ามาร่วมด�าเนินงาน

โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 อาทิ	 กรมพัฒนาที่ดิน	 กรมการข้าว	 

กรมประมง	 กรมชลประทาน	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	 กรมป่าไม้	 กรมอุทยาน-

แห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	 กรมควบคุมมลพิษ	

ท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม	 โดยเฉพาะการปรับปรุงดินเปรี้ยว

เพื่อท�านาข ้าว	 รู ้ จักการท�าบัญชีบันทึกรายจ ่าย	 

มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ท้ัง

ป่าต้นน�้าล�าธาร	 ป่าพรุ	 และป่าชายเลน	 โดยมีผล 

การด�าเนินงานดังนี้	

 

	 ๑.		การอ�านวยการ	และประสานการพัฒนา

	 	 ๑.๑	 บรหิารศนูย์อ�านวยการและประสาน	

งาน	พร้อมทั้งซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารที่ช�ารุด

	 	 ๑.๒		โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุน 

การพัฒนาพืน้ท่ีลุม่น�า้ปากพนงัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

 	 ๑.๓		สนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้

ตามแนวพระราชด�าริ	๘	ศูนย์	

	 ๒.	การพัฒนาแปลงทดสอบสาธิต	

	 	 ๒.๑		แปลงทดสอบสาธิตด้านพืช	

	 	 ๒.๒		แปลงสาธิตด้านการเลี้ยงสัตว์
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	 	 ๒.๓		แปลงสาธิตด้านการประมง

	 	 ๒.๔		ศูนย์เรียนรู้การท�าไร่จาก	๙	ไร่

  

	 ๓.	การพัฒนาอาชีพ

	 	 ๓.๑		 โครงการพัฒนาอาชพีในพืน้ทีบ่รูณาการ 

บ้านท้องโกงกาง	ต�าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก	อ�าเภอปากพนงั	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ด�าเนินการพัฒนาอาชีพ	 

ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 ๓.๒	 โครงการพฒันาอาชพีในพืน้ทีบู่รณาการ 

บ้านเนินธัมมัง	 ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว	 อ�าเภอเชียรใหญ่	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ด�าเนินการสนับสนุนพันธุ์พืช

สวนครัว

	 	 ๓.๓		ผลิตพันธุ์สัตว์น�้าจืดเพื่อปล่อยลงสู่

แหล่งน�้าธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง	 ด�าเนินการ

ผลิตพันธุ์สัตว์น�้าจืด	

	 	 ๓.๕		โครงการการศึกษาและพัฒนาศูนย์

เรียนรู้การจัดการวัชพืชน�้าอย่างบูรณาการ	 ด�าเนินการ

พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้จัดการวัชพืชน�้าอย่าง

บรูณาการ	และฝึกอบรมการใช้ประโยชน์วชัพชืน�า้ให้กับ

ชุมชนริมคลองที่มีปัญหาเรื่องวัชพืชน�้า

	 	 ๓.๔		การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้

ด้านการบริหารจัดการและการตลาดวิสาหกิจชุมชน	

ด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์ความรู้

ในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

	 	 ๓.๖		โ คร งการศึ กษาและถ ่ า ยทอด

เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งโดย 

วิธีการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น	ด�าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

แนวไม้ไผ ่และปลูกซ่อมป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ	่ 

ไม้ไผ่ตง	ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง	๕	–	๖	นิว้	ยาวท่อนละ 

๓.๐๐	 เมตร	 จ�านวน	 ๓,๐๐๐	 ท่อน	 เพ่ือป้องกัน 

การกัดเซาะชายฝั่งโดยวิธีการปักไม้ไผ่

	 	 ๓.๗	 โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย  ์

ปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ในการฟื้นฟูนากุ้งร้าง 

ในโซนน�้าเค็มโดยชุมชน
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	 	 ๓.๘		โครงการศึกษาทดลองปลูกป่าจาก

เพือ่ฟ้ืนฟนูเิวศลุม่น�า้ปากพนงั	ด�าเนนิการปลกูจากในพ้ืนท่ี

นากุง้ร้าง	จ�านวน	๑๐๐	ไร่	

	 ๔.		การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

	 	 ๔.๑		โครงการจัดท�าฝายต้นน�้าถาวรใน

พื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง	จ�านวน	๒๐	แห่ง

	 	 ๔.๒		โครงการปลาดกุล�าพนัคนืถิน่	ด�าเนนิ

การเพาะพันธุ์ปลาดุกล�าพัน	 ๑,๐๐๐	 ตัว	 เพื่อปล่อย 

ปลาดุกล�าพันคืนถิ่นอาศัยในแหล่งธรรมชาติ	 เนื่องจาก

เป็นพันธุ์ปลาหายาก

	 	 ๕.๒		กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พนัธุพ์ชื	ด�าเนนิการขดุแพรกท�าแนวป้องกนัรกัษาป่าและ

ป้องกันไฟป่า

	 	 ๕.๓		กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พันธุ ์พืช	 ด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน 

การบุกรุกและควบคุมไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ

	 	 ๕.๔		ลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	

	 ๕.		การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

	 	 ๕.๑	กรมป่าไม้	ด�าเนินการประชาสัมพันธ์

เชิงรุกในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย	

	 	 ๕.๕		กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พนัธุพ์ชื	ด�าเนนิการเพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัควบคมุ

ไฟป่าพรุควนเคร็ง 
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	 	 ๕.๖		กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ

พันธุ์พืช	 ด�าเนินการปลูกป่าพรุเพื่อฟื้นฟูนิเวศลุ่มน�้า

ปากพนัง

	 ๖.		การพัฒนาอื่นๆ

  การติดตามคุณสมบัติของตะกอนดินใน

ท้องน�้าบริเวณลุ่มน�้าปากพนัง	 ด�าเนินการส�ารวจข้อมูล

และพื้นที่เบื้องต้น	 วางแผนและเตรียมเครื่องมือจัดเก็บ	

วเิคราะห์ตวัอย่าง	และเกบ็ตวัอย่างเพือ่ตดิตามคณุสมบตัิ

ของตะกอนดิน	ท�าการตรวจวัด	ทดลอง	และวิเคราะห์

ตัวอย่าง	สรุปผล	และจัดท�ารายงาน	๑๐	ชุด 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 ๑.		จากการบริหารจัดการน�้าบังเกิดผลให้

สามารถป้องกันการรุกตัวของน�้าเค็มได้อย่างเด็ดขาด	

มีแหล่งน�้าจืดไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	 การเกษตรกรรม 

รักษาสิ่งแวดล้อมได้เต็มพื้นท่ี	 ราษฎรสามารถใช้น�้า 

จากในระบบโครงข่ายคูคลองในพื้นที่บรรเทาความ

ขาดแคลนน�า้	คณุภาพน�า้ส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน	

สามารถบรรเทาอทุกภัย	ลดระดบัและระยะเวลาน�า้ท่วม

ในพื้นที่ลงได้เป็นอย่างมาก	 ลดความเสียหายแก่พ้ืนที่

การเกษตร	และแหล่งชุมชนเมอืงได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

โดยเฉพาะคลองระบายน�า้ชะอวด–แพรกเมอืงทีร่ะบายน�า้ 

ในช่วงกลางน�้าไม่ให้เข้าสู่ตัวเมือง	 และคลองระบายน�้า 

ฉุกเฉินซึ่งช ่วยระบายน�้าบริเวณปลายน�้ามิให้ท ่วม

เทศบาลปากพนัง

	 ๒.	 จากพืน้ท่ีท�านาปลกูข้าวลดน้อยลง	สามารถ

เพิม่พ้ืนทีไ่ด้มากขึน้	โดยขณะนีม้พ้ืีนทีป่ลูกข้าวประมาณ	 

๔	 แสนไร่	 และมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพอื่น	 ๆ	 ได้แก	่

สวนไม้ผล	ไร่นาสวนผสม	การเลีย้งปลา	การปลูกต้นจาก	 

ผักปลอดสารพิษ	เป็นต้น

	 ๓.		ท�าให้ราษฎรต่างพื้นท่ีไม่มีความขัดแย้ง

ระหว่างอาชีพที่ต้องอาศัยน�้าจืดและน�้าเค็ม	 สามารถ

ประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

	 ๔.		ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน�้าตั้งแต่ต้นน�้า	

กลางน�้า	 ปลายน�้า	 ท้ังป่าต้นน�้าล�าธาร	 ประมาณ	 ๓	 

แสนไร่	ป่าพร	ุประมาณ	๒.๘	ไร่	และป่าชายเลน	ประมาณ	

๑	แสนไร่	 ได้รับการฟื้นฟู	ป้องกัน	และอนุรักษ์	 เพื่อให้ 

เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ

	 ๕.		จ�านวนคณะขอใช้ห้องประชุม	จ�านวน	๕๐	

คณะ	การจัดนิทรรศการนอกพื้นที่	จ�านวน	๑๖	ครั้ง	มี

จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ	จ�านวน	๑๒๖,๕๗๘	คน
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การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
โดยองคมนตรี

โครงการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
“ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” 
โดย นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 นายอ�าพล	 เสนาณรงค์	 องคมนตรี	 ได้เยี่ยมชม 
เส ้นทางการเดินป่าและฝายพ่อบริเวณงานศึกษา 
และพัฒนาด้านป่าไม้	 ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าสู ่
ปะร�าพิธี	 และเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	“ล้นเกล้าชาวไทย	
สถิตในดวงใจนิรันดร์”	 โดยมีผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาภูพานฯ	กล่าวต้อนรับ

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยน�้าทรง (ตอนล่าง) 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
บ้านโนนสมบูรณ์ ต�าบลน�้าโสม 
อ�าเภอน�้าโสม จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 นายพลากร	 สุวรรณรัฐ	 องคมนตรี	 พร้อมด้วย	
เลขาธิการ	กปร.	และคณะฯ	เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ
อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าทรง	 (ตอนล่าง)	 อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิบ้านโนนสมบรูณ์	ต�าบลน�า้โสม	อ�าเภอน�า้โสม	
จังหวัดอุดรธานี	องคมนตรีและคณะได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์
ปลา	เช่น	ปลายีส่กเทศ		ปลานลิ	ลงสูอ่่างเกบ็น�า้ห้วยทรงฯ	
เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าและสร้างแหล่งอาหาร 
โปรตีนให้กับชุมชน	 จากนั้น	 จึงเดินทางไปเย่ียมชม 
แปลงเกษตรของนางระหัด	 กันตะบุตร	 เกษตรกรบริเวณ
บ้านน�า้ทรง	ต�าบลศรสี�าราญ	อ�าเภอน�า้โสม	จงัหวดัอดุรธาน	ี
ในการนี	้องคมนตรไีด้มอบปัจจยัการผลติ	ได้แก่	พนัธุป์ลา 
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อาหารปลา	 น�้าหมักชีวภาพ	 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
	 นายพลากร	สุวรรณรัฐ	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ	
ได้เดินทางไปเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	ดังนี้
 ๑.	 โครงการปลูกข้าวอินทรีย์	 กองทัพภาคที่	 ๓	
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก
	 กองทัพภาคที่	 ๓	 ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับหน่วยทหารและ
ครอบครัวก�าลังพล	 โดยได้จัดท�าโครงการเดินตาม 
รอยเท้าพ่อ	รูปแบบเกษตรอินทรีย์ขึ้น	ในพื้นที่ค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ	 พื้นที่	 ๑.๕	 ไร่	 ประกอบด้วย	 การปลูก
พืชผักสวนครัว	 การปศุสัตว์	 การประมง	 และการท�านา
ข้าวอินทรีย์	 โครงการดังกล่าวเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เป็นต้นมา	 และน�าผลผลิตมาประกอบ
อาหารส�าหรบัทหารกองประจ�าการ	เหลอืจงึจ�าหน่ายไปยงั 
ประชาชนภายนอก	 และได้ขยายผลการด�าเนินโครงการ 
ไปสูห่น่วยทหารและครอบครวัก�าลงัพลในพืน้ทีก่องทพัภาค 
ที่	๓
	 ต่อมา	 กองทัพภาคที่	 ๓	 จึงได้ด�าเนินโครงการ 
ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	 สนอง
พระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรม 
ราชกุมารี	 ขึ้นในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ	จ�านวน	
๓	แปลง	พื้นที่	๒๗๕	ไร่	ประกอบด้วย
	 แปลงที	่๑	พืน้ที	่ป.พนั.	๑๐๔	จ�านวน	๖๐	ไร่		ผลติ
เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี	๑		ส�าหรับฤดูนาปรังและนาปี
	 แปลงที	่๒	พืน้ที	่พนั.สพ.กระสนุ	๒๓		จ�านวน	๖๕	ไร่ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	๑๐๕		ส�าหรับฤดูนาปี

	 แปลงที่	๓	พื้นที่	ม.พัน.๙	จ�านวน	๑๕๐	ไร่	ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	๑๐๕	ส�าหรับฤดูนาปี
	 ส�าหรบัผลผลติเมลด็พนัธุข้์าวทีไ่ด้	กองทพัภาคที	่๓ 
จะได้ทูลเกล้าฯ	 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	เพื่อพระราชทานให้เกษตรกรต่อไป 
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 องคมนตรีได ้ เสนอแนะให ้กรมชลประทาน 
เข้ามาด�าเนินการบริหารจัดการน�้าเพื่อสนับสนุนกองทัพภาค 
ที่	 ๓	 (เพื่อโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ)	 ให้โครงการเกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
 ๒.	 โครงการจัดรูปที่ดินพื้นที่เข่ือนแควน้อย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดพิษณุโลก
	 การด�าเนินงานในพื้นที่ โครงการจัดรูปที่ดิน 
ในระยะแรก	 จากการประเมินของส�านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร	พบว่า	มีการส่งน�า้และระบายน�า้ออกจากแปลง
มปีระสทิธภิาพขึน้	จากเดมิร้อยละ	๓๐	เป็นร้อยละ	๙๘.๗	
ท�าให้เกษตรกรสามารถเพาะปลกูได้ตลอดปี	ผลติข้าวนาปี
เพิม่ข้ึน	จาก	๗๒๐.๒	กโิลกรมั/ไร่	เป็น	๘๔๐.๖	กโิลกรมั/ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ	 ๑๖.๗๓	 ผลิตข้าวนาปรัง	 เพิ่มขึ้นจาก	
๗๓๗.๓	 กิโลกรัม	 เป็น	 ๘๔๙.๖	 กิโลกรัม/ไร่	 คิดเป็น 
ร้อยละ	๑๕.๒	ซึง่จากการเข้าร่วมโครงการท�าให้เกษตรกร
ในพื้นที่โครงการเข่ือนแควน้อยบ�ารุงแดนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ต่อเนื่องตลอดปี

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๘	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 นาย 
จรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ	ได้เดินทาง 
ไปยังโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าร	ิต�าบลทับช้าง	อ�าเภอสอยดาว	จงัหวดั
จันทบุรี	

 นายจรัลธาดา	 กรรณสูต	 องคมนตรี	 ได้กล่าวถึง 
พระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทีท่รงห่วงใย
ประชาชนในแถบจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน�้าเพื่อการเกษตร	 รวมถึงน�้าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค	 ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเห็น
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	 วันศุกร์ที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๖๐	นายจรัลธาดา 
กรรณสูต	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ	ได้เดินทางไปยังแปลง
สาธิตการเกษตรยางตอกทอย	บริเวณต�าบลร�าพัน	อ�าเภอ
ท่าใหม่	จงัหวัดจันทบรุ	ีด�าเนนิการโดยงานวชิาการเกษตร
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิ	ในโอกาสนี	้องคมนตรีเห็นควรให้ศนูย์ศกึษา
การพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	ร่วมกบักรมชลประทานพฒันา
แหล่งน�้าบริเวณแปลงสาธิตการเกษตรยางตอกทอย	 เพื่อ
ให้มปีรมิาณน�า้เพยีงพอส�าหรบักจิกรรมการเกษตรในพืน้ท่ี
ในช่วงฤดูแล้ง	 รวมถึงควรมีการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง 
ให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์			
	 จากนั้น	 นายจรัลธาดา	 กรรณสูต	 องคมนตรี	 
พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในจังหวัด

ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนโดยถ้วนหน้า	 จึง
พระราชทานความช่วยเหลือโดยทรงรับไว้เป็นโครงการ
ก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา	 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ
	 ต ่อมา	 ได้เดินทางไปพื้นที่โครงการก่อสร้าง
ท�านบดินบ้านไทรนอง	 ๒	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
ต�าบลสองพี่น้อง	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	 โอกาสนี้ 
องคมนตรีได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว	 ที่ทรงห่วงใยประชาชนในแถบจังหวัด
จันทบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน�้า	 จน
ส่งผลให้ที่ผ่านมาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ได้รับ
ความเสียหาย	โครงการก่อสร้างท�านบดินบ้านไทรนอง	๒	 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริจะช่วยให้ปัญหาดังกล่าว 
ได้รับการแก้ไข	

จันทบุรีและใกล้เคียงได้เข้าเฝ้าฯ	 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเปิด	“คลองภักดี
ร�าไพ”	 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	
	 พระบาทสมเ ด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ได้พระราชทานช่ือโครงการ	
“คลองภักดีร�าไพ”	 เมื่อวันที่	 ๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๙	 อันม ี
ความหมายว่า	 คลองที่แสดงถึงความจงรักภักดีในสมเด็จ
พระนางเจ้าร�าไพพรรณี	พระบรมราชิน	ีในรชักาลท่ี	๗	เพือ่
บรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรีฯ	

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงาน
โครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

 นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ 
ได้เดินทางไปโครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลทรงคนอง	 อ�าเภอ
พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	
	 ในการนี	้นายพงศ์ศกัดิ	์อรณุวจิติรสกลุ	ผูอ้�านวยการ 
ส�านกังานชลประทานที	่๑๑	กรมชลประทาน	บรรยายสรปุ
การบริหารจัดการน�้าลุ่มน�้าเจ้าพระยาตามพระราชด�าร	ิ
และนายชัยพร	 พรหมสุวรรณ	 ผู ้อ�านวยการโครงการ
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ชลประทานสมุทรปราการ	กรมชลประทาน	บรรยายสรุป
การบริหารจัดการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ

	 องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 การบริหารจัดการน�้าตามพระราชด�าริ
ตลอดจนโครงการประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ	 เป็นโครงการบริหารจัดการน�้าท่ี
สามารถช่วยเหลือราษฎรและประเทศชาตไิด้มาก	สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาสืบสาน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และต่อยอด
เพ่ือให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด	 ดังน้ันหากมี
โครงการพัฒนาแหล่งน�้าที่มีประโยชน์	 และมีความ 
เหมาะสมในการด�าเนนิงาน	อาจหารอืกบัส�านกังาน	กปร.	
เพื่อน�าความกราบบังคมทูลฯ	 ขอพระบรมราชวินิจฉัย	 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับไว้เป็นโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ในการช่วยเหลือราษฎร
ต่อไป

	 ๒.	 องคมนตรีสอบถามสถานการณ์และการ
บริหารจัดการแม่น�้าแม่กลอง	 ตลอดจนสถานการณ์	 
แม่น�้าท่าจีน	ซึ่งประสบปัญหาน�้าล้นฝั่งอยู่บ่อยครั้ง	

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานโครงการพัฒนา
แหลง่น�้าอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารใินพืน้ท่ี 
อ�าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ 
ได ้ เดินทางไปยัง พ้ืนที่ โครงการอุทยานแห ่งชาติ 
เฉลิมพระเกยีรติไทยประจัน	ต�าบลยางหกั	อ�าเภอปากท่อ	
จังหวดัราชบรีุ	เพือ่ติดตามการด�าเนนิงานโครงการพฒันา
แหล่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

 องคมนตรไีด้เยีย่มราษฎรกลุม่ผูใ้ช้น�า้	และราษฎร
ในพื้นที่ต�าบลยางหัก	 ซึ่งได้น�าผลิตผลและผลิตภัณฑ ์
ในพืน้ทีม่าจดัแสดง	จากนัน้องคมนตร	ีและคณะฯ	เดนิทาง 
ไปยังโครงการอ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูดอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร	ิเพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิโครงการและเยีย่ม 
ราษฎรกลุ่มผู้ใช้น�้าอ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูดฯ	 และเยี่ยมชม 
แปลงเกษตรผสมผสานของนายหนู	 ทองหวี	 ซึ่งเป็น
สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูดฯ	 จากเดิม
เคยปลูกฝ้ายและข้าวโพดเนื่องจากไม่มีแหล่งน�้า	 ต่อมา
เมื่อมีโครงการอ่างเก็บน�้าบ้านพุกรูดฯ	ท�าให้สามารถท�า 
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การเกษตรได้ทั้งปี	 โดยปลูกไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 และผัก 
สวนครัว	เช่น	ทุเรียน	มังคุด	เงาะ	กล้วย	เป็นต้น	ปัจจุบัน 
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 มีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 และไม่ม ี
หนี้สิน	โดยมีรายได้สุทธิโดยเฉลี่ย	๕๐,๐๐๐	บาท/ปี

 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 การบริหารจัดการน�้าอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ	 เป็นโครงการบริหารจัดการน�้าที่สามารถ
ช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น	 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรักษา	สืบสาน 
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และต่อยอดเพื่อ
ให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด	 ดังนั้น	 หากมีโครงการ 
พัฒนาแหล่งน�้าที่มีประโยชน์	 และมีความเหมาะสม 
ในการด�าเนินงาน	 อาจหารือกับส�านักงาน	 กปร.	 เพื่อ 
น�าความกราบบังคมทูลฯ	 ขอพระราชวินิจฉัย	 เพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับไว้เป็นโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	ในการช่วยเหลือราษฎรต่อไป
	 ๒.	 องคมนตรีสอบถามสถานการณ ์และ 
การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ต�าบลยางหัก	 และได้เสนอ 
ความเห็นว่า	 เห็นควรให้ส�านักงาน	 กปร.	 พิจารณา 
งบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วยในกรณ ี
เร่งด่วนหรือเกินก�าลังของจังหวัด	 เนื่องจากเป็นโครงการ
ที่สอดคล้องกับพระราชด�าริ	 ที่ให้พิจารณาจัดหาน�้า 
ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ต�าบลยางหัก	
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นายจรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานโครงการฟาร์มทะเล
ตวัอยา่งแบบผสมผสานตามพระราชด�าร ิใน
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ ๙ อ�าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

	 นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ 
ได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตาม 
พระราชด�าริแบบผสมผสาน	 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 เพ่ือติดตามการ 
ด�าเนินงานโครงการ

	 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.		 ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 พิจารณาสนับสนุน
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นตลิ่ง	 และ 
ผิวถนน		
	 ๒.	 ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 พิจารณาช่วยเหลือ 
ในเรื่องระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามความก้าวหน้า
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในเขต
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ    
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยตาดข่าอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ ต�าบลหนองอ้อ อ�าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 ขอให้ประชาชนน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง	 และการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ให้ 
เหมาะสมกบัแต่ละครัวเรอืน	เพือ่ประหยดัค่าใช้จ่ายและมี
อาหารบริโภคภายในครัวเรือนอย่างเพียงพอ
	 ๒.	 ส่วนใดที่เกิดการช�ารุด	 หรือเสียหายไม่มาก	
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการซ่อมแซม	บ�ารุงรักษา	 เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งและสามัคคีภายในชุมชน
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โครงการอ่างเก็บน�้าซ� าตมขาวพร้อมระบบ
ท่อส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 ให้เกษตรจังหวัดเข้ามาฝึกอบรมชาวบ้าน	
ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว	 โดยสนับสนุนให้มีสระน�้า 
ในบ้าน	เพื่อเลี้ยงปลา	
	 ๒.	 ให ้กรมพัฒนาที่ดินหาพื้นที่ที่ เหมาะสม
ส�าหรับขุดบ่อขนาดเล็กตามบ้านเกษตรกร	 โดยให้จัดตั้ง
กลุ่มเกษตรกรเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว	และบ�ารุงดิน
	 ๓. ให้กรมชลประทานช่วยดแูลรกัษาอ่างเกบ็น�า้	
และระบบส่งน�า้หากมีการช�ารดุ	ส่วนการดแูลเลก็ๆ	น้อยๆ	
ให้ชาวบ้านรวมกลุม่กนัช่วยดแูลเป็นการสร้างความสามคัคี

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าหนองบ่อออง
และขุดรอ่งชักน�้าพรอ้มติดตัง้สถานสูีบน�้า 
ด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
 ๑.	 เมื่อโครงการแล้วเสร็จ	 ขอให้หน่วยงาน
ราชการที่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาช่วยเหลือในการด�าเนินการ 
ต่อยอด	และขยายผลโครงการฯ	ต่อไป
	 ๒.	 ให้เกษตรจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการท�า 
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 ๓.	 ให ้กรมชลประทานติดต ่อการไฟฟ ้ า
ส่วนภูมิภาคเพื่อขอลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับสูบน�้าเพื่อ
การเกษตร

	 ๔.	 ให้ประชาชนใช้น�้าอย่างประหยัด	 โดยจัดตั้ง
กลุ่มผู้ใช้น�้า	 เพื่อก�าหนดกฎเกณฑ์การใช้น�้าให้มีการใช้น�้า
อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดสรรน�้าอย่างยุติธรรม
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โครงการพัฒนาแหล่งน�้าห้วยหิน
พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ อ�าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ
 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 ให้เกษตรจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล	 ให้
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช	 เพื่อเพิ่มรายได้และสาธิต 
การท�าปุ๋ยอินทรีย์
	 ๒.	 ให้กรมชลประทานพจิารณาจัดการแหล่งน�า้	
หรือเพิ่มปริมาณน�้าเพื่อรองรับในอนาคต	 เนื่องจากพื้นที ่
มอียูม่ปีรมิาณน�า้อาจไม่เพยีงพอส�าหรบัราษฎร	๓	หมูบ้่าน	
ทัง้น้ีให้ติดต่อการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคในการลดค่าไฟส�าหรบั
สูบน�้าเพื่อการเกษตร
	 ๓.	 ขอให้กลุ่มผู้ใช้น�้ามีการบริหารจัดการน�้าที่ด ี
มีความสามัคคี	 ใช้น�้าอย่างประหยัด	 จัดสรรน�้าอย่าง 
เป็นธรรม

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
ติดตามการด�าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดน 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

(วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร) 
อ�าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

	 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ช่วยเหลือทางวัดปกป้องผืนป่าแห่งนี้ไว้ในอนาคต	ส�าหรับ
ปัญหาความไม่ชัดเจนของแนวเขตโครงการ	ขอให้ร่วมกัน
หาแนวทางด�าเนินการให้ถกูต้องตามระเบยีบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 ๒.	 ขอให้ส�านักงาน	กปร.	ช่วยดูแลด้านรูปแบบ
การด�าเนินงานและงบประมาณของโครงการในระยะ 
ต่อไป	ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
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	 ๓.	 ในส่วนของป่าพุทธอุทยาน	 อาจจะมีการ
พิจารณาความเหมาะสมเพื่อขอพระราชทานชื่อจาก 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร 
ต่อไป

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานโครงการอ่างเก็บน�้า
นฤบดินทรจินดา อ�าเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 นายจรลัธาดา	กรรณสตู	องคมนตร	ี		ได้เดนิทางไปยงั 
โครงการอ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา	 ต�าบลแก่งดินสอ	
อ�าเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี	
	 ในการนี้	 นายสุรชัย	 จิวะสุรัตน์	 ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานก ่อสร ้ างชลประทานขนาดใหญ ่ที่ 	 ๗	
กรมชลประทาน	บรรยายสรุปความก้าวหน้าการด�าเนิน
งานโครงการอ่างเกบ็น�า้นฤบดนิทรจนิดาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ	 นายวิรัช	 จตุพนาพร	 ผู้อ�านวยการส�านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	 ๑	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	
และพันธุ์พืช	 บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานตามแผน
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ตามล�าดับ

 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 ขอให้กรมอุทยานฯ	 รักษาพื้นที่ป่าบริเวณ
รอบอ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดาให้มีความสมบูรณ์	 และ
หน่วยงานในพื้นท่ีควรปฏิบัติงานอย่างบูรณาการร่วมกัน
ในการเฝ้าระวังการตัดไม้ท�าลายป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
	 ๒.	 จังหวัดปราจีนบุรีควรประสานกับเกษตร
จังหวัดในการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นท่ีให้สามารถท�า 
การเกษตรที่มีพืชผลทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงได้	 ซึ่งจะ 
ส่งผลประโยชน์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลตอบแทน
มากที่สุด
	 ๓.	 กรมประมงควรปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้มูลค่าสูงไว้
ในบรเิวณอ่างเกบ็น�า้อย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะกุง้ก้ามกราม	
และขอให้ค�านงึถงึความระมดัระวงัในการปล่อยพนัธุสั์ตว์น�า้ 
ต่างถิน่ลงในบรเิวณอ่างเกบ็น�า้	เพราะอาจจะส่งผลกระทบ
ถึงสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งควรควบคุมการใช้เครื่องมือการท�า
ประมง	ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์น�้าในวงกว้าง
	 ๔.	 กรมชลประทานควรด�าเนินการติดตาม
แผนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 และตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้าใต้ดินอย่างสม�่าเสมอ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ารใินเขตพ้ืนที่จงัหวดัลพบุรี 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ 
ได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ ่มน�้าป่าสัก 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัด
ลพบุรี
	 จากนั้น	 นายภานุ	 แย้มศรี	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี	 กล่าวต้อนรับคณะองคมนตรี	 และผู้อ�านวยการ
ส�านักงานชลประทานที่	 ๑๐	 ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าป่าสักฯ
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	 องคมนตรี	 และคณะฯ	 นั่งรถรางผ่านสันเขื่อน
เพื่อชมทัศนียภาพของโครงการ	 โอกาสนี้	 ได้เข้าเยี่ยม
และสนทนากับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัวน้อย	 ต�าบล
หนองบัว	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี		
	 ต่อมา	ได้เดินทางไปยังโครงการเขื่อนพระราม	๖
ต�าบลท่าหลวง	 อ�าเภอท่าเรือ	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งเป็นเขื่อนทดน�้าแห่งแรกในประเทศไทย	 โอกาสนี ้
องคมนตรี ได ้ เข ้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และลงนาม 
ถวายความอาลัยแด ่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
	 ในการนี้	 ได้รับฟังการบรรยายแผนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอทุกภยัในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรอียธุยา
โดยสังเขป	 และสรุปการบริหารจัดการน�้าของโครงการ
เขื่อนพระราม	๖	
	 องคมนตรีได ้ให ้ข ้อคิดเห็นและข ้อเสนอแนะ 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ ่มน�้าป่าสักฯ	 ยังมี 
อีกหลายแห่งที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ	 สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้เร่งด�าเนินการ	 ดังนั้นจึง
ขอให้กรมชลประทานไปทบทวนแผน	 และจัดล�าดับ
ความจ�าเป็นเร่งด่วน	 บางแห่งที่ไม่ติดปัญหาเรื่อง
ท่ีดินก็ให้ด�าเนินการก่อน	 และควรไปส�ารวจดูใหม	่
เนื่องจากปัจจุบันการใช้พื้นที่และความต้องการน�้าอาจ
เปลี่ยนแปลงไป	 อาจจะมากขึ้นหรือน้อยลง	 ส�าหรับ
โครงการที่มีปัญหาขอให้ท�าได้เท่าที่ท�า	 และให้ส่ง 
ผลกระทบต่อป่าน้อยที่สุด

	 ๒ . 	 สมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั วทรงมีพระราช
ประส งค ์ ที่ จ ะท� า ใ ห ้ โ ค ร งก า รอั น เ น่ื อ งม าจ าก 
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 มีความสมบูรณ์ยิ่ง ข้ึน	
สามารถใช้งานได้เต็มตามศักยภาพ	 และเพื่อเป ็น 
การสนองพระราชด�าริ	 จะมีการจัดต้ังคณะกรรมการ	 
เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขและด�าเนินการดังกล่าว	โดยมี 
กรมชลประทาน	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ 
พนัธุพ์ชื	กรมป่าไม้	จังหวดั	มาท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชิด
	 ๓.	 การระบายน�้าบริเวณท้ายเขื่อนพระราม	 ๖	
ในช่วงฤดูน�้าหลาก	 ขอให้ค�านึงถึงปริมาณน�้าท่ีจะไหลลง
สู่คลองระพีพัฒน์	 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน
บริเวณพื้นท่ีด้านท้ายน�้า	 และขอให้พิจารณาแนวทาง
เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ�ากัดในการระบายน�้าด้านท้ายเขื่อน
พระราม	๖	เพื่อให้สามารถระบายน�้าได้มากขึ้น

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ตดิตามการด�าเนนิงานการบรหิารจดัการน�้า  
ในเขตพืน้ที่จงัหวดัชัยนาท (เขื่อนเจา้พระยา) 
และจังหวัดสิงห์บุรี (ประตูระบายน�้า
บางโฉมศรี)
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

 นายจรลัธาดา	กรรณสตู	องคมนตร	ี	พร้อมคณะฯ	
ได้เดินทางไปยังเขื่อนเจ้าพระยา	ต�าบลบางหลวง	อ�าเภอ
สรรพยา	จังหวัดชัยนาท	ในการนี้	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
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ชลประทานที่	 ๑๒	 ได้บรรยายสรุปเก่ียวกับประวัติเขื่อน
เจ้าพระยา	สถานการณ์น�้าและการบริหารจัดการ
	 หลังการรับฟังบรรยายสรุป	 นายจรัลธาดา	 
กรรณสตู	องคมนตร	ีได้กล่าวว่า	มคีวามยินดท่ีีได้มาเยีย่ม
ที่นี่	 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ	 เพราะ
เริ่มมีฝนตกชุกในเขตภาคกลาง	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึง
ทรงมคีวามห่วงใย	ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้องคมนตรมีารับฟัง 
แผนงานการบริหารจดัการน�า้	และจะกลบัไปกราบบงัคมทลูฯ 
รายงานให้ทรงทราบ
	 จากนั้น	 องคมนตรีได ้ปลูกต้นมะตูมบริเวณ
โครงการ	 ซึ่งเป็นไม้ประจ�าจังหวัดชัยนาท	 และได้พบปะ 
พดูคุยกบัราษฎรกลุม่ผูไ้ด้รบัประโยชน์จากเขือ่นเจ้าพระยา 
ขณะนี้สมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัวทรงโปรดเกล ้าฯ	 ให ้
องคมนตรีต่างๆ	 และข้าราชบริพารไปช่วยเหลือและ 
แจกของให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 
ส�าหรับท่ีน่ีก็ทรงให้มาดูว่าเราเตรียมแผนรองรับน�้า
ที่จะมาในเดือนกันยายน	 –	 ตุลาคมอย่างไร	 หวังว่าจะไม่
กระทบกับการเกีย่วข้าว	และจะพยายามช่วยเหลอืราษฎร
ให้ดีที่สุด

	 ต่อมา	 องคมนตรีเดินทางไปยังประตูระบายน�้า
บางโฉมศรี	 ต�าบลชีน�้าร้าย	 และต�าบลท่างาม	 อ�าเภอ
อินทร์บุรี	 จังหวัดสิงห์บุรี	 ที่เคยได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยเมื่อปี	๒๕๕๔		นายศักดิ์ศิริ	อยู่สุข	ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานชลประทานที่	 ๑๐	 บรรยายสรุปการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าประตูระบายน�้า 
บางโฉมศรี	
	 ในการนี	้องคมนตรไีด้แจ้งว่า	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ทรงเป็นห่วงจากสถานการณ์น�้าท่วมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ	ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้องคมนตรีออกตรวจเยี่ยม
พื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยง	 และมีแผนการรับสถานการณ์น�้า
อย่างไร
	 จากนั้น	 ได้พบปะพูดคุยกับราษฎรท่ีอาศัยอยู ่
บริเวณประตูระบายน�้า
	 องคมนตรีได้ให้ข ้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้	
	 ๑.	 ผู ้ใหญ่หลายท่านมีความเป็นห่วงลุ ่มน�้ายม	 
แต่ก็ได้ทราบว่าเริ่มมีการก่อสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่	
(เชียงง่วน)	 ที่จังหวัดพะเยา	 ขอฝากให้กรมชลประทาน
ช่วยพจิารณาลุม่น�า้สาขาในการส�ารวจพืน้ท่ี	และออกแบบ
เตรยีมเอาไว้	หากมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนกจ็ะสามารถน�ามา
ใช้ได้ทันท่วงที	
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	 ๒ . 	 สม เด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั วทรงมีพระราช
ปณิธานที่จะสืบสาน	 ต ่อยอด	 การพัฒนาโครงการ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	 ได้พระราชทานไว้ให้คงอยู ่และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป	 ดังนั้น	
โครงการใดที่สร้างแล้วยังไม่สมบูรณ์	 โครงการที่ยังขาด	 
ไม่ครบถ้วน	จะมคีณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ	
ได้แก่	ส�านกังาน	กปร.	กรมชลประทาน	กรมอทุยานแห่งชาติ	 
สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กรมป่าไม้	ส�านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	มาช่วยกันท�างาน

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ธ สถิต 
ในดวงใจนิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
 นายจรัลธาดา	 กรรณสูต	 องคมนตรี	 ได้เดินทาง
ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ	 อ�าเภอพนมสารคาม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	

เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ	 ธ	 สถิต 
ในดวงใจนิรันดร์	 ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี 
โดยในป ีนี้ 	 มี วัต ถุประสงค ์ เ พ่ือน ้อมส� า นึกในพระ
มหากรุณาธิคณุหาท่ีสดุมไิด้ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงมีพระเมตตา
ต่อเกษตรกรไทยท่ีต้องประสบปัญหาในการประกอบ
อาชีพที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค	 อันเป็นท่ีมาของ
การพระราชทานแนวพระราชด�าริให้ด�าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริขึ้น	
เพื่อให้เป็นสถานท่ีด�าเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรให้
สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยเทคโนโลยีเรียบง่าย	ทั้งยัง
มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	 ๘๕	 พรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	๙		
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 นอกจากนี้ 	 องคมนตรีได ้พบปะพูดคุยกับ
กลุ ่มหมอดินอาสา	 และเกษตรกรในพื้นที่หมู ่บ ้าน
รอบศูนย์ศึกษาฯ	 และกล่าวว่า	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน	 รักษา	
ต ่อยอด	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	 และได้เน้นย�้าว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีความห่วงใยประชาชนมาก

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
ติดตามการด�าเนินงานโครงการ
เขื่อนขุนด่านปราการชล อ�าเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
 นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ	
ได้เดินทางไปยังโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล	ต�าบล
นาหินลาด		อ�าเภอปากพลี	จังหวัดนครนายก

	 ในการนี้	 ผู้อ�านวยการโครงการส่งน�้าและบ�ารุง
รกัษาขนุด่านปราการชล	บรรยายสรปุการบรหิารจดัการ
เขื่อนขุนด่านปราการชล	 ประโยชน์และการบริหาร
จัดการกลุ่มผู้ใช้น�้า	 รวมถึงแนวทางการเพิ่มศักยภาพ 
อ่างเก็บน�้าคลองสีเสียด
	 จากนั้น	องคมนตรี	และคณะฯ	ได้พบปะราษฎร
กลุ่มผู้ใช้น�้าท้ัง	 ๕	 กลุ่ม	 ของเขื่อนขุนด่านปราการชล	 ซึ่ง
รวมกลุม่กนัอย่างเข้มแขง็ในการบรหิารจดัการน�า้ให้บงัเกดิ
ประโยชน์สูงสุด	 และได้สร้างก�าลังใจให้กับกลุ่มเกษตรกร
ในครั้งนี้
	 องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	 สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงให ้ พิจารณา 
สืบสาน	รักษา	ต่อยอด	เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริในรัชกาลที่	๙
	 ๒.	 กรมชลประทานควรพิจารณาเกี่ยวกับ
สถานการณ์น�้าท่วมในคลองบ้านนา	 โดยเห็นสมควรให้
พิจารณาหาแนวทางพัฒนาอ่างเก็บน�้าที่เหมาะสมต่อไป
	 ๓.	 มอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาหา
แนวทางในการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน�้าคลองสีเสียด	 
โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง	 และขยายพื้นท่ีการเกษตรให้
มากขึ้นกว่า	๓,๐๐๐	ไร่	แต่จะต้องไม่กระทบกับน�้าต้นทุน
ที่น�ามาจากเขื่อนขุนด่านปราการชล	 เพื่อให้ประชาชน 
ได้รบัประโยชน์มากทีส่ดุและเป็นไปตามแนวพระราชด�าริ
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นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการน�้า 

และสถานการณ์น�้าในปัจจุบัน ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการน�้าอัจฉริยะ ช้ัน ๓ 
อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ ก�าภู 
กรมชลประทาน
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
	 นายจรัลธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี	พร้อมคณะฯ	
ได้เดินทางไปรบัฟังบรรยายสรปุการบริหารจัดการน�า้และ
สถานการณ์น�้าในปัจจุบัน	ณ	ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
น�้าอัจฉริยะ	ชั้น	๓	อาคาร	๙๙	ปี	หม่อมหลวงชูชาติ	ก�าภู	
กรมชลประทาน	

 องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
	 ๑.	ขอให้กรมชลประทานเตรียมมาตรการรองรับ
ผลกระทบจากพายุ	 “ทกซูรี”	 ที่จะมีผลต่อพื้นที่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยเฉพาะเขื่อนน�้าพุง	 เขื่อนน�้าอูน	
และเขื่อนอุบลรัตน์
	 ๒.	 การปล่อยปลาในพื้นที่ช่วงน�้าท่วม	 ผลท่ีได้ 
จะไม่เป็นตามคาด	 เนื่องจากปัจจุบันมียาฆ่าแมลงตกค้าง	 
รวมทัง้มนี�า้เน่าจากชมุชน	ซึง่มผีลกระทบโดยตรงกบัสตัว์น�า้ 
จงึขอฝากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หามาตรการ 
ควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลง

นายจรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี
ติดตามการบริหารจัดการน�้าฝ่ังตะวันออก
ของกรุงเทพมหานคร และโครงการระบายน�้า
บริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
 นายจรัลธาดา	 กรรณสูต	 องคมนตรี	 และคณะฯ	 
ได้เดินทางไปติดตามการบริหารจัดการน�้าฝั่งตะวันออก 
ของกรุงเทพมหานครและโครงการระบายน�้าบริเวณรอบ 
สนามบนิสวุรรณภมูอินัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิได้เยีย่มชม 
การระบายน�้าในด้านท้ายสะพานน�้าของสถานีสูบน�้า
สุวรรณภูมิอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
	 องคมนตรีได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	 
สรุปได้ดังนี้
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	 ๓.	ขอให้ศกึษา	เรยีนรู	้เพือ่สบืสาน	รกัษา	ต่อยอด	
การบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริในพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพติร 
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 ๑.	 องคมนตรีได้สอบถามถึงการด�าเนินงาน 
ครบถ้วน	 สมบูรณ์	 ตรงตามแนวพระราชด�าริแล้วหรือไม่
อย่างไร	มอีะไรทีจ่ะต้องด�าเนนิการเพิม่เตมิเพ่ือให้สมบรูณ์
มากยิ่งขึ้นอีกหรือไม่	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกราบเรียน 
ในชัน้นีว่้า	ขณะนีโ้ครงการสามารถช่วยป้องกันและบรรเทา
ปัญหาน�้าท่วมในพื้นที่ฝ ั ่งตะวันออกและบริเวณรอบ 
สนามบินสุวรรณภูมิได้เป็นอย่างดี	 นับตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	
เป็นต้นมา	 โดยเฉพาะในปี	 ๒๕๕๔	 ไม่เกิดปัญหาน�้าท่วม
ในฝั่งตะวันออก	
	 ๒.	 องคมนตรีได้ขอให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันทบทวนปัญหา	 อุปสรรคของโครงการบริหาร
จดัการน�า้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใินพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	
ตลอดจนแผนงาน	 กิจกรรมเพิ่มเติม	 เพื่อให้การบริหาร
จัดการน�้าฝั่งภาคตะวันออกของกรุงเทพมหานครตาม
แนวพระราชด�าร	ิสนองพระราชด�ารอิย่างมปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
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การติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ผลการด�าเนินงานการติดตามประเมินผล	

ส�านักงาน	กปร.	ปี	๒๕๖๐	ประกอบด้วย

๑.		 งานติดตามโครงการ อันเ น่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ	จ�านวน	๑๖	โครงการ

๒.		 งานประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	จ�านวน	๑	โครงการ

๑. งานติดตามโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด�าริ
การติดตามผลการด�าเนินงานตัวชี้วัดตาม

มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	

ได้มอบหมายให้กองตดิตามประเมนิผล	กองประสานงาน 

โครงการพื้นที่	 ๑	 -	 ๔	 กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

และกลุ ่มพัฒนาระบบบริหาร	 ร ่วมกันด�าเนินการ

ตดิตามผลการด�าเนนิงานตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพในการปฏิบัตริาชการ	(มาตรา	๔๔)	ประจ�า

ปีงบประมาณ	๒๕๖๐	ในตวัชีว้ดัที	่๑	ร้อยละของผลลพัธ์

การด�าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 ส�าหรับ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก	 กปร.	 ใน

ปีงบประมาณ	๒๕๕๘	-	๒๕๕๙		จ�านวน	๑๖	โครงการ	

และมีผลการด�าเนินงานและประโยชน์จากโครงการฯ	

ดังนี้

ด้านแหล่งน�้า จ�านวน ๑๐ โครงการ ได้แก่

	 ๑)		โครงการฝายแพรกตะคร ้อพร ้อม

ระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

	 ๒)		โครงการฝายห้วยอูนพร้อมระบบส่งน�้า	

จังหวัดสกลนคร
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 ๔)		โครงการจัดหาน�้าช ่วยเหลือราษฎร 

บ้านห้วยแห้ง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

	 ๕)		โครงการจัดหาน�้าสนับสนุนโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	จังหวัดราชบุรี

	 ๖)		 โครงการสถานสีบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา	 

จังหวัดอุบลราชธานี

	 ๓)		โครงการฝายห้วยแคน	จังหวัดสกลนคร



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ114 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐

	 ๗)		โครงการก่อสร้างสถานีสูบน�้าโดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

เทพภูเงิน	จังหวัดอุดรธานี

	 ๘)		โครงการฝายพร้อมระบบส่งน�า้โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ส�าเภา	-	ไพวรรณ		

วรางกูร	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดตาก

	 ๙)		โครงการอาคารรับน�้าบ้านบ่อสะเป่

พร้อมระบบส่งน�้าและอาคารประกอบ	 งานจัดหาน�้า

สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้	ตชด.เฉลิมพระเกียรติ	จังหวัด

แม่ฮ่องสอน



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 115

	 ๑๐)	 โครงการจัดหาแหล่งน�้าเพื่อสนับสนุน

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนสริริาษฎร์	จงัหวดัชมุพร

 ด้านสิ่งแวดล้อม จ�านวน ๒ โครงการ

	 ๑๑)	 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ 

ภูขดั	ภูเมีย่ง	ภสูอยดาว	(๒)	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ

(พื้นที่ต�าบลเหล่ากอหก)	จังหวัดเลย

	 ๑๒)	โครงการพัฒนาพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหก 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดเลย	 (แผนงาน

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้)	จังหวัดเลย
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 ด้านส่งเสริมอาชีพ จ�านวน ๑ โครงการ

	 ๑๓)	โครงการพัฒนาพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหก

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดเลย	 (ส่งเสริมปลูก 

แมคคาเดเมียและเสาวรส)	

 ด้านคมนาคม/สื่อสาร จ�านวน ๑ โครงการ

	 ๑๔)	 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชด�าริ	ดอยบ่อ	 (ปรับปรุงถนนบ้านกะเหรี่ยง 

รวมมิตรถึงบ้านลอบือ)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

 ด้านสาธารณสุข จ�านวน ๑ โครงการ

	 ๑๕)	 โครงการแก้ไขปัญหาเด็กได้รับสัมผัส

สารตะกั่วในพื้นที่ชายแดน	จังหวัดตาก

 ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ จ�านวน ๑ โครงการ

	 ๑๖)	 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยาย

พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

อ�าเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่	(แผนงานบริหารจัดการ

โครงการ	แผนงานศึกษา	วิจัย	ทดลอง	และพัฒนาพันธุ์)	
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๒. งานประเมินผลโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริ
การประเมินผลโครงการอนุรักษ์และฟื ้นฟู

ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

อ�าเภอล�าสนธิ จังหวัดลพบุรี 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

รับป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ไว้เป็นโครงการอันเน่ือง 

มาจากพระราชด�าริ	 ตามที่องค์การบริหารส่วนต�าบล

เขาน้อย	 อ�าเภอล�าสนธิ	 จังหวัดลพบุรี	 ได้มีหนังสือ 

ขอพระราชทานพระมหากรุณา	 ขอให้ทรงรับพ้ืนที่ป่า

ชุมชนเขาซับแกงไก่	 บ้านล�าน�้าเขียว	 ต�าบลเขาน้อย 

อ�าเภอล�าสนธิ	 จังหวัดลพบุรี	 ไว้เป็นโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร	ิเพือ่เป็นต้นแบบในการดแูลรักษาป่า

โดยชุมชน	 และเป็นเครือข่ายในการด�าเนินการอนุรักษ์

และฟื้นฟูสภาพป่าไม้

  

	 ต่อมา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	 ได้มีพระราชกระแสเกี่ยวกับการดูแล

พื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่	 ความว่า	 ส�านักงาน	 กปร.	

หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง	และราษฎรในพื้นที่	ได้เตรียม

แนวทางปฏิบัติในการดูแลพ้ืนท่ีป่าชุมชนเขาซับแกงไก่

ไว้อย่างไร	แม้กรมป่าไม้จะยินดีสนับสนุนในการอนุรักษ์	

ฟื้นฟู	 แต่ควรจะมีหน่วยงานอื่น	 เช่น	 ส�านักงาน	 กปร.	

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปร่วมดูแลด้วย	 โดยอาจ

จะไปเป็นประจ�าทุกเดือนโดยสม�่าเสมอ	 เพื่อจะได้เป็น 

ต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้อย่างแท้จริง 

สภาพป่าก่อนมีโครงการฯ

สภาพป่าหลังมีโครงการฯ

ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ตั้งอยู ่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าชัยบาดาล	 มีพื้นที่	 ๓,๐๒๗	 ไร่	 ราษฎร

บ้านล�าน�้าเขียวได้ร่วมกันดูแลมาเป็นระยะเวลานาน 

ตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๔	 เริ่มแรกการฟื ้นฟูป่าเป็นไปอย่าง

ช้า	 ๆ	 โดยเริ่มจากพระอธิการปริญญา	 สุปริญโญ	

เป็นแกนกลางในการปลูกจิตส�านึกของประชาชน
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ในชุมชนให ้หันกลับมาดูแลรักษาป ่าสงวนแห่งนี	้

เนื่องจากเป็นต้นน�้าของแม่น�้าป่าสัก	 อันเป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส� าคัญของพื้นที่ภาคกลาง		

เมื่อป ่าชุมชนเขาซับแกงไก ่เป ็นโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าริแล้ว	 ส�านักงาน	 กปร.	 กรมป่าไม้	

กรมชลประทาน	 จังหวัดลพบุรี	 ได้ให้การสนับสนุน 

งบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง	 ท�าให้ปัจจุบันป่าบริเวณ

รอบโครงการมีความอุดมสมบูรณ์	 มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	 ทั้งพันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	 รวมท้ังพืชสมุนไพร	

ยาพ้ืนบ้าน	 และไม้ใช้สอยของหมู่บ้าน	 ราษฎรมีความ

เข้าใจเรือ่งการอนุรกัษ์ป่าไม้และมส่ีวนร่วมในการปกป้อง

ดูแลรักษาป่า	ด้วยเป็นสมบัติของชุมชนที่จะต้องร่วมกัน

ดูแล	หลังจากด�าเนินโครงการฯ	มาเป็นระยะเวลา	๕	ปี	

ในปี	๒๕๖๐	ส�านักงาน	กปร.	ได้ด�าเนินการประเมินผล	

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินอนุรักษ์และฟื้นฟู

สภาพพืน้ทีป่่า	ตลอดจนคณุภาพชวีติของราษฎรในพ้ืนท่ี 

โครงการฯ	และเพ่ือน�าผลลัพธ์จากการประเมนิผลใช้เป็น

แนวทางการจัดท�าแผนงานการพัฒนาโครงการฯ	ต่อไป	 

และจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 สามารถ

สรุปผลการประเมิน	ได้ดังนี้

เจ้าหน้าท่ีโครงการ	 ข้อมูลด้านผลส�าเร็จในการ

ด�าเนนิโครงการ	โดยในส่วนของผลลพัธ์เหน็ได้ชดัว่าป่าไม้

มคีวามอดุมสมบรูณ์	แหล่งน�า้เพิม่ขึน้	มกีารส่งเสรมิอาชีพ	

การปลกูจติส�านกึ	เพือ่ให้ทรพัยากรธรรมชาตคิงอยูต่่อไป 
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ยังลูกหลาน	 และจากการพูดคุยกับชาวบ้านได้เห็นถึง

ความกระตือรือร้น	 ความร่วมมือ	 และดูแลกันเองของ

ประชาชน	

ด้านการด�าเนนิงานในระดบันโยบาย มกีารแต่งตัง้ 

คณะกรรมการบรหิารจดัการพืน้ทีป่่าชุมชนเขาซบัแกงไก่ 

เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ส่วนการด�าเนนิงานในระดับปฏบิติัการ	จะให้ความส�าคญั

กับการด�าเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้	 และให้ความ

ส�าคัญกับการขยายผลสู่เยาวชน	 สถานศึกษา	 และการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น		

ผู ้ น� า ชุ มชน 	 ข ้ อมู ลก ่ อน เริ่ ม โคร งการฯ	 

มีการบุกรุกท�าลายป่าจนกลายเป็นเขาหัวโล้น	 ต่อมา

พระอธิการปริญญา	 สุปริญโญ	 มาช่วยบุกเบิกสร้างวัด 

ริ เริ่มการปลูกป ่าโดยใช ้ วัดเป ็นศูนย ์กลางในการ

อนุรักษ์ฟื ้นฟูป่า	 และสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชน 

โดยรอบพื้นที่โครงการฯ	ส่งผลให้หลังมีโครงการฯ	การ

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงการฯ	 เป็นไปในทาง 

ที่ดีขึ้น	 ชุมชนมีส่วนร่วม	 ให้ความร่วมมือ	 และรับรู้ร่วม

กับโครงการ	ทัง้ในการวางแผนปฏบัิตงิานและการด�าเนนิ

กิจกรรม	 มีการช่วยเหลือกันป้องกันดูแลรักษาป่า	 การ

ช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้	 มีงานท�า	 ท�าให้หยุดการบุกรุก

ท�าลายป่า	มีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างถูกวิธี
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ประชาชนในพื้นที่โครงการ จากการศึกษา

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง	 ๒	 หมู่บ้าน	 จ�านวน	 ๘๖	 ราย	

จากทั้งหมด	 ๔๓๐	 ครัวเรือน	 	 พบว่าอาชีพหลักอยู่ใน

ภาคเกษตรและมีรายได้เพยีงพอ	ส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมกบั

กจิกรรมอาสาสมัครพทิกัษ์ป่า	การเลีย้งววันม	แพะ	ไก่ชน	

เป็นกิจกรรมที่เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	 การถือครอง

ที่ดินส่วนใหญ่จะถือครองที่ดิน	จ�านวน	๑	แปลง	เนื้อที่

ไม่เกิน	๑๐	ไร่	เอกสารสิทธิ์จะเป็น	สปก.	พื้นที่ที่ท�าการ

เพาะปลูกจะท�าตามความเคยชิน	 ส่วนการเลี้ยงสัตว์จะ

เลี้ยงแพะ	เนื่องจากความเหมาะสมของพื้นที่	เกษตรกร

ใช้น�้าฝนในการอุปโภคบริโภค	

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ป่าชมุชนเขาซบัแกงไก่ฯ	ได้แก่	ป่าไม้มคีวามอดุมสมบรูณ์

มากขึ้นเนื่องจากได้รับการป้องกันฟื้นฟูและดูแลให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม	 โดยวัดจากอาหารป่า	 น�้าซับ 

ดีข้ึน	อากาศดีข้ึน	ไฟป่าลดน้อยลงแทบจะไม่มี	ดินในพ้ืนที่ 

เกษตรกลับมามีคุณภาพดีขึ้น	 โดยวัดจากผลผลิตดีขึ้น	

อาจจะมีผลจากปริมาณน�้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
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และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ครัง้ท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรม	รวมทั้งสิ้น	๙๖	คน	ในวันพุธ
ที่	 ๗	 ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	ห้องกมลทิพย์	 โรงแรม	 เดอะ	 
สุโกศล	 ถนนศรีอยุธยา	 กรุงเทพฯ	 โดยได้รับเกียรติจาก
นายอ�าพล		เสนาณรงค์	เป็นประธานในพธิฯี	และปาฐกถา
พิเศษ	 ในหัวข้อ	 “ประสบการณ์ในการด�าเนินงาน 
สนองพระราชด�าริ” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
การบรรยายพิเศษ	 หัวข้อ	 “แนวทางการขับเคล่ือน
การด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริสู ่ประชาชน” 
โดยนายสุเมธ	 	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 
การเสวนา	 และการจัดประกวดนิทรรศการในหัวข้อ	
“สืบสานศาสตร์พระราชา ปวงประชาเป็นสุขศานต์”

	 ส�านักงาน	 กปร.	 เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานเพื่อด�าเนินโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์	 ของส�านักงาน	 กปร.	 ครอบคลุมถึงบุคลากรใน 
ภาคส่วนต่างๆ	 ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดย
ในปี	๒๕๖๐	มีผลการด�าเนินงานต่างๆ	ดังนี้	
 ๑. ด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส�านักงาน กปร. 
       ๑.๑ ด้านอัตราก�าลัง	อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน	 กปร.	 ปี	 ๒๕๖๐	 มีจ�านวนทั้งสิ้น	 ๒๒๓	 คน	
ประกอบด้วย	ข้าราชการ	จ�านวน	๑๓๑	คน	ลกูจ้างประจ�า	
จ�านวน	๒๒	คน	พนักงานราชการ	จ�านวน		๕๕	คน	และ
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ	จ�านวน	๑๓	คน																		
   ๑.๒ ด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง แข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต�าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน	ระดบัปฏบิตักิาร	จ�านวน	๑๙	อตัรา	และ
ต�าแหน่งนายช่างภาพ	ระดับปฏิบัติงาน	จ�านวน	๑	อัตรา	
และการสรรหาพนักงานราชการ	จ�านวน	๒	อัตรา
   ๑.๓ ด ้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ได ้ด�าเนินการตรวจสุขภาพประจ�าป ี	 ๒๕๖๐	 จาก
หน ่ ว ยปฏิ บั ติ ก า รบริ ก า ร วิ ท ย าศ าสตร ์ สุ ข ภ าพ	 
คณะสหเวชศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั	และการขอ 
พระราชทานเข็มท่ีระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้า 
จฬุาภรณวลยัลักษณ์	อัครราชกุมาร	ีทรงเจรญิพระชนมาย	ุ
๕	 รอบ	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 และเข็มที่ระลึกพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ		 
ทรงเจริญพระชนมายุ	๕	รอบ	๑๓	กรกฎาคม	๒๕๖๐	เพื่อ
เป็นสริมิงคลและขวญัก�าลงัใจแก่เจ้าหน้าทีส่�านกังาน	กปร.	
 ๒. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       ๒.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้สู ่ความ
สัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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 ๒.๒ การพัฒนาบุคคลภายนอก
  ๑) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่ อ 
ขบัเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในหลาย
ภาคส่วน	ทั้งภาคราชการ	 เอกชน	สถาบันการศึกษาและ
นักวิชาการ	 ชุมชน	 และประชาชน	 โดยมีกระบวนการ 
ขับเคลื่อนเป็นวงจร	 โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือขับเคล่ือนแนวพระราชด�าริจัดหลักสูตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	๒	หลักสูตร	ดังนี้	
   ๑.๑) ห ลั ก สู ต ร นั ก บ ริ ห า ร ก า ร
พัฒนาตามแนวพระราชด�าริ (นบร.) รุ ่นที่ ๖ โดย
ส�านกังาน	กปร.	ร่วมมอืกบัส�านกัสริพิฒันา	สถาบนับณัฑติ
พัฒนบริหารศาสตร์	 จัดอบรมตั้งแต่วันที่	 ๑๙	 มกราคม	 
ถึงวันที่	๑๘	มีนาคม	๒๕๖๐	(เฉพาะวันพฤหัสบดี	-	เสาร์)	 
รวม	๒๓	วัน			 	 	

กปร.	ร่วมมอืกบัคณะครศุาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
จดัอบรมตัง้แต่วนัที	่๒๔	พฤษภาคม	ถงึวนัที	่๑๕	กรกฎาคม	
๒๕๖๐	รวม	๒๓	วัน		
 ๒.๓  การพฒันาบคุลากรภายในส�านกังาน กปร.
  ๑)  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ป ร ะ จ� า ป ี  มี
วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารท�าความเข้าใจระหว่างกัน
เกี่ยวกับนโยบาย	 และทิศทางการด�าเนินงานของ
ส�านักงาน	 กปร.	 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เพี่อประโยชน์ในการพัฒนาการท�างาน	 เพื่อประโยชน์
ในการถ่ายทอดตัวช้ีวัดขององค์กรสู่บุคคล	 และสรุปผล 
การปฏิบัติราชการของแต่ละส�านักฯ	 กอง/ศูนย์/กลุ ่ม 
โดยจัดข้ึนในวันท่ี	 ๑๕	 -	 ๑๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 
ณ	โรงแรม	แกรนด์	แปซิฟิก	ซอฟเฟอริน	รีสอร์ท	อ�าเภอ
ชะอ�า	จงัหวดัเพชรบรุ ีโดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน	
๑๗๒	คน

  ๒) โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ส�านัก/กอง/ศูนย์/กลุ ่ม เป็นโครงการที่ส�านักงาน	
กปร.	 เปิดโอกาสให้ส�านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม	 จัดกิจกรรม 
ฝึกอบรมหรือสัมมนาของตนเองเพ่ือทบทวนหรือพัฒนา

   ๑.๒) หลักสตูรพฒันาองค์ความรูเ้พ่ือ
ขบัเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�ารแิละปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๖		โดยส�านักงาน	
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วิธีการท�างาน	 การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ	
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	 โดยใช้ระยะเวลา	
๓	วัน	และในปี	๒๕๖๐	มีการจัดสัมมนาตามโครงการนี้	
จ�านวน	๑๓	ส�านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
  ๓) โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
ลูกจ้างประจ�าส�านักงาน กปร. ประจ�าปี ๒๕๖๐	 เพื่อ
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพ	
การท�างานเป็นทีม	 และการเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรม	 จริยธรรม	 อบรมวันที่ 	 ๓๐	 มกราคม	 -	 
๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม	เฟลกิซ์	รเิวอร์แคว	รสีอร์ท	
จงัหวดักาญจนบรีุ โดยมีผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน	๔๒	คน

  ๔)  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
เพือ่ให้ได้รบัความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัระเบียบปฏบิตั	ิและ 
นโยบายการบริหารพนักงานราชการของส�านักงาน	กปร.	
การสร้างความผูกพันและความภักดีกับองค์กร	 และการ
สร้างมนุษยสัมพันธ์ในการท�างาน	รวมทั้งการน�าจิตวิทยา
และหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	 อบรม
วันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	ส�านักงาน	กปร.	และวันที่	
๙	-	๑๐		สิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู
ที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
อ�าเภอโพธาราม	 จังหวัดราชบุรี	 และผึ้งหวาน	 รีสอร์ท	
แอนด์	สปา	จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ�านวน	๕๐	คน

  ๕)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
ข้าราชการและพนักงานราชการซึ่งอยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ	 
วสิยัทศัน์	พนัธกจิ	ยทุธศาสตร์	และโครงสร้างองค์กร	ให้แก่ 
ข้าราชการบรรจุใหม่	 ปี	๒๕๕๙	 -	๒๕๖๐	และพนักงาน
ราชการที่เข้าปฏิบัติงานปี	๒๕๖๐	รวม	๒๑	คน	 ในวันที่	
๑๙	เมษายน	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม	๑๐๑	ส�านกังาน	กปร.	

  ๖) โ ค ร ง ก า ร พ่ี ส อ น น ้ อ ง เ พ่ื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	 เพื่อเสริมสร้างความรู	้
ความเข้าใจในบทบาท	 ภารกิจของส�านัก/กอง/ศูนย์/
กลุ่ม	 ของส�านักงาน	 กปร.	 ในภาพรวมทุกลักษณะงาน	
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกัน	 
ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่	 ข้าราชการระดับปฏิบัติการ	
และพนักงานราชการบรรจุใหม่	 อบรมวันท่ี	 ๑๑	 -	 ๑๒	
กันยายน	๒๕๖๐	ณ	ส�านักงาน	กปร.		
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  ๘)  การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก 
ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิการส่งข้าราชการ	และพนกังาน
ราชการเข้ารบัการฝึกอบรมตามสถาบนัต่างๆ	ในหลกัสตูร
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป ็น	 โดย 
ส่วนหน่ึงเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	๓๗	หลักสูตร	๕๘	คน	และ 
อีกส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรหลักส�าหรับพัฒนาสมรรถนะ 
ผู้บริหารหรือข้าราชการ	จ�านวน		๑๘	หลักสูตร           

  ๗) โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “การเขียน 
หนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” 
เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการเขียน
หนังสือราชการ	หนังสือโต้ตอบต่าง	ๆ		และการจดบันทึก 
การประชุมที่ถูกต้อง	 ชัดเจน	 กระชับ	 ตรงประเด็น	 และ
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีข้าราชการ
บรรจุใหม่	 บุคลากรที่สนใจ	 และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ 
ชัยพัฒนา	รวมทั้งสิ้น	๔๖	คน	ในวันที่	๒๐	-	๒๒	กันยายน	
๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม		๑๐๑	ส�านักงาน	กปร.	
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การด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

 การด�าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์	ของกองประชาสัมพันธ์	ปีงบประมาณ	๒๕๖๐	(เดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-
กันยายน	๒๕๖๐)	มีดังนี้	
 ๑. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จ�านวนทั้งสิ้น	๘	รายการ	ประกอบด้วย
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	 	 ๑)	 โปสเตอร์	“องค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	จ�านวน	๑,๐๐๐	ชุด	ชุดละ	๑๐	แผ่น
  ๒)	 หนังสือการ์ตูน	๒	ภาษา	“ความสุขของแผ่นดิน”	จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๓)		 หนังสือ	“ดินน�้าลมไฟ	สมดุลสิ่งแวดล้อมฯ”	พร้อม	e-Book	จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๔)		 หนังสือ	“ร้อยเรื่องเล่าเกร็ดการทรงงาน”	พร้อม	e-Book	จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๕)		 หนังสือ	“ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาฯ”	พร้อม	e-Book	จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๖)		 หนังสือ	“ผลส�าเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”		จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๗)		 หนังสือ	“ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน”	จ�านวน	๔,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๘)		 หนังสือ	“จากนภา	ผ่านภูผา	สู่มหานที”	จ�านวน	๓,๐๐๐	เล่ม
	 	 ๙)		 ผลติและเผยแพร่วารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิขนาด	เอ	๔	จ�านวน	๔	ฉบบั/ปี	ฉบบัละ	๑๐,๐๐๐	เล่ม 
พร้อม	e-Book	จ�านวน	๕๐๐	แผ่น	

	 ทั้งนี้	ส�านักงาน	กปร.	ได้จัดเตรียมชุดของที่ระลึกในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร จ�านวนทั้งสิ้น	๗,๐๐๐	ชุด	แบ่งออกเป็น	
	 ส�าหรับผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีฯ	ในโซนราชวัติ	(ชาวไทย)	จ�านวน	๕,๐๐๐	ชุด	ประกอบด้วย
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	 	 •	 ชุดภาพพระราชกรณียกิจ	๘๙	พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสอันเป็นมงคลสูงสุด	จ�านวน	๑	ชุด
	 	 •	 หนังสือ	“ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน”	จ�านวน	๑	เล่ม
	 	 •	 หนังสือ	“จากนภา	ผ่านภูผา	สู่มหานที”	จ�านวน	๑	เล่ม
	 ส�าหรับผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีฯ	ในโซนราชวัติ	(ชาวต่างชาติ)	จ�านวน	๒,๐๐๐	ชุด	ประกอบด้วย
	 	 •	 ชุดภาพพระราชกรณียกิจ	๘๙	พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสอันเป็นมงคลสูงสุด	จ�านวน	๑	ชุด
	 	 •	 หนังสือ	“The Philosophy of Sufficiency Economy The Greatest Gift from the King” 
จ�านวน	๑	เล่ม
 ๒.  สื่อนิทรรศการ
	 	 ปีงบประมาณ	๒๕๖๐	(ตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐)	ส�านักงาน	กปร.	ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
และให้การสนับสนุนนิทรรศการแก่หน่วยงานต่างๆ	จ�านวน	๕๓	ครั้ง
 ๓.  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
	 	 ๓.๑)	สารคดีโทรทัศน์	ประกอบด้วย
	 	 	 •	 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ	ชุด	“ร้อยไทยด้วยดวงใจ”	ได้แก่

	 	 	 -	 สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ	ความยาว	๒	นาที	จ�านวน	๑๐	ตอน	ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	
ช่อง	๗,	๙,	และ	NBT	ในวันส�าคัญตามวาระต่างๆ	ช่วงเวลาหลังข่าวในพระราชส�านัก	
	 	 	 - สารคดีทางโทรทัศน์ “สืบสานพัฒนาแผ่นดิน”	ความยาว	๕	นาที	จ�านวน	๕	ตอน	ประกอบด้วย
ตอนที่	๑	สานต่องานพัฒนา	ตอนที่	๒	ผสานสายใยแห่งการพัฒนา	ตอนที่	๓	สายธารแห่งการพัฒนา	ตอนที่	๔	เสริม
สร้างรากฐานชีวิต	ตอนที่	๕	ด�ารงรักษาวิถีเกษตรกรรม
	 	 	 •	 สารคดเีชงิข่าวทางสถานโีทรทศัน์	ชดุ	“ปวงประชาเป็นสขุศานต์”	ความยาว	๓	นาท	ีจ�านวน	๓๐	
ตอน	ออกอากาศทุกวันอังคาร	ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	๕	
	 	 	 •	 สารคดีภาพเล่าเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ความยาว	๕	นาที	จ�านวน	๖	เรื่อง 
  ๓.๒)	สารคดีวิทยุ	ประกอบด้วย
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	 	 •	 รายการ	ชุด	“ประโยชน์สุขปวงประชา”	ทางสถานีวิทยุ	จส.	๑๐๐	(FM	100	MHz)	ได้แก่	 	 	
	 	 	 -	 ผลติและเผยแพร่รายการวิทย	ุความยาว	๒๐	นาท	ีจ�านวน	๕๒	ตอน	(สมัภาษณ์สดทางโทรศพัท์)
ออกอากาศทุกวันพุธ	เวลา	๑๑.๐๐	-		๑๑.๔๐	น.	
	 	 	 -	 ผลิตและเผยแพร่สารคดีวิทยุ	“ในหลวงในความทรงจ�า” ความยาว	๑	นาที	จ�านวน	๙๐	ตอน	
ออกอากาศทุกวัน	วันละ	๒	ครั้ง	เวลา	๐๗.๐๐	-	๐๘.๐๐	น.	และ	๑๓.๐๐	-	๑๔.๐๐	น.
	 	 	 -		 ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์	 ความยาว	 ๓๐	 วินาที	 จ�านวน	 ๑๐	 ตอน	 ออกอากาศ 
ทุกวัน	วันละ	๓	ครั้ง	เวลา	๑๐.๔๐	น.,	๑๒.๔๐	น.,	๑๔.๔๐	น.	
	 	 •	 รายการ	ชุด	“ตามรอยพระราชา”	ทางสถานีวิทยุ	จส.	๑๐๐	(FM	๑๐๐	MHz)	ประกอบด้วย
	 	 	 -		 ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ	ชุด	“ตามรอยพระราชา”	ความยาว	๑๐	นาที	จ�านวน	๒๐	ตอน	
(สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์)	ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่	๒	และที่	๔	ของเดือน	เวลา	๑๓.๑๕	-	๑๓.๒๕	น.
	 	 	 -		 ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์	ความยาว	๓๐	วินาที	จ�านวน	๕	ตอน	ออกอากาศทุกวัน
วันละ	๒	ครั้ง	เวลา	๐๖.๐๐	-	๐๗.๐๐	น.	และเวลา	๑๖.๐๐	-	๑๗.๐๐	น.

 ๔. การส่งเสริมและขยายผลให้แก่สถาบันการศึกษา เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
 โดยจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	(RDPB	CAMP)	จ�านวน	๒	ครั้ง	ได้แก่
 คร้ังที่ ๑ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	 RDPB	 CAMP	 JUNIOR	 รุ่นที่	 ๑	 ภายใต้รูปแบบ 
“สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา”	โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง	๑๐	-	๑๖	ปี	เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน
ทั้งสิ้น	๘๐	คน	ระหว่างวันที่	๒๑	-	๒๔	เมษายน	๒๕๖๐ ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
จงัหวัดฉะเชงิเทรา	โรงเรยีนกาสรกสวิทิย์	จังหวดัสระแก้ว	อทุยานแห่งชาตปิางสดีา	จงัหวดัสระแก้ว	“ป่าต้นน�า้ของแม่น�า้
ห้วยโสมง”	อ่างเก็บน�้านฤบดินทรจินดา	โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดปราจีนบุรี
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  ครั้งที่ ๒ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	RDPB	CAMP	รุ่นที่	๗	ระหว่างวันที่	๑๘	-	๒๔	
กรกฎาคม	๒๕๖๐	ภายใต้แนวคดิ	“รกัษ์น�า้ รกัษ์ป่า พฒันาอาชพี”	โดยมเียาวชนจากสถาบนัการศกึษาท่ัวประเทศเข้าร่วม 
โครงการฯ	จ�านวน	๑๐๐	คน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดัเชียงใหม่	โครงการ
ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดเชียงใหม่	 โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�าริบ้านขุนแตะ	จังหวัดเชียงใหม่	และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก	จังหวัดเชียงใหม่
	 ทั้งนี้	ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงาน	“เยาวชนสานต่อพระราชด�าริ”	ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชด�าริ	 (RDPB	 CAMP)	 รุ่นที่	 ๗	 โดยเยาวชนท่ีชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร	 และทุนด�าเนินโครงการ	
จ�านวน	๕	รางวัล		

  ๕.  สื่อหนังสือพิมพ์
	 	 	 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ใน	๔	รูปแบบ	ประกอบด้วย
   •	 ข่าว	จ�านวน	๔๐	ข่าว	เผยแพร่ข่าวละ	๒	ฉบับ	
   •	 บทความ	จ�านวน	๑๐	บทความ	
   •	 ข่าวสังคม	จ�านวน	๓๐	ข่าว	
   •	 ภาพข่าว	จ�านวน	๓๐	ภาพข่าว	
  ๖. การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริแก่หน่วยงานต่างๆ	 และ
ประชาชนทั่วไป	โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐	ได้สนับสนุน ดังนี้
	 	 	 •	หนังสือและเอกสารเผยแพร่	จ�านวน	๑๗๔,๘๓๗	เล่ม
	 	 	 •	สารคดีโทรทัศน์	จ�านวน	๖๕๖	แผ่น
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การด�าเนินงานด้านศึกษาและขยายผลการพัฒนา
ตามแนวพระราชด�าริ 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
 ๑. โครงการตามแผนยทุธศาสตร์การบรูณาการ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท 
 ผลการด�าเนินงานปี ๒๕๖๐
  ๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท 
และการเข้าร่วมประชุมกับยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ
	 	 นอกจากนี	้ส�านกังาน	กปร.	ยังได้มอบหมาย 
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านอื่นๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	
  ๒)  การแต ่งตั้ งคณะท�างานเพื่อช ่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
	 	 	 ๒.๑)		 ประธานคณะอนุกรรมการ 
ส่งเสรมิการขับเคล่ือนฯ	ในภาคการเกษตรและชนบท	ได้มี 
ค�าส่ังแต่งตั้งคณะท�างานกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในภาค
การเกษตรและชนบท	 เลขที่	 ๑/๒๕๕๙	 ลงวันที่	 ๑๓	 
ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 มีหน้าที่ในการวิเคราะห์	 กลั่นกรอง
โครงการ	 และจัดท�ารายงานสรุปผลการวิเคราะห	์ 
กลั่นกรองโครงการ	เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณา	
	 	 	 ๒.๒)		 ประธานคณะอนุกรรมการ
ส ่ ง เสริมการขับเคลื่อนฯ	 ในภาคการเกษตรและ
ชนบท	 ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาแผน
ปฏิบัติการโครงการปลูกป่า	 ปลูกคน	 บนวิถีพอเพียง	
รักษาต้นน�้า	 บรรเทาอุทกภัย	 จังหวัดน่าน	 (ระยะท่ี	 ๒) 
ส�าหรับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เลขที่ 	 ๑/๒๕๖๐	 ลงวันที่	

๑๐	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล	
พิจารณาแผนปฏิบัติการ	 วิเคราะห์	 กลั่นกรองโครงการ	
รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง/เพิ่มเติม	 
ข้อเสนอโครงการปลูกป่า	ปลูกคนฯ	อีกคณะหนึ่ง	
  ๓)  การกลั่นกรองโครงการ
	 	 	 ในช่วงของการด�าเนินการตามแผน 
ยทุธศาสตร์ฯ	นัน้	ยทุธศาสตร์ท่ี	๑	ได้รบัข้อเสนอโครงการฯ 
จากพื้นที่ เป ้าหมายในจังหวัดต่างๆ	 ผ ่านกระทรวง	
มหาดไทย	 (มท.)	 มายังส�านักงาน	 กปร.	 จ�านวน	 ๖๔	
จังหวัด	รวม	๑๕,๐๔๘	โครงการ	วงเงินงบประมาณรวม	
๕,๖๔๕,๐๘๒,๗๕๑.๒๖	บาท	ซ่ึงคณะอนุกรรมการส่งเสรมิ
การขับเคลื่อนฯ	ในภาคการเกษตรและชนบทได้พิจารณา
กลั่นกรองโครงการตามแนวทางของยุทธศาสตร์ที่	๑	แล้ว 
มีมติเห็นชอบให้เสนอคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการ
และงบประมาณฯ	ได้จ�านวน	๕,๐๑๔	โครงการ	
  ๔) การจดัท�าโครงการฝึกอบรมปฏิบติัการ 
เ พ่ือปรับ เปลี่ ยนแนวคิดและวิธีการด� า เนินงาน 
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาค
การเกษตรและชนบท	จ�านวน	๒	หลักสูตร	ดังนี้
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	 -	หลักสูตรที่ ๑ “ผู้น�าการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (นขพ.)” โดย มลูนธิิ
กสิกรรมธรรมชาติ :	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มผู้น�า
ในระดับจังหวัด	 ที่มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และ
สามารถส่งเสรมิสร้างเครอืข่ายการปฏบิตังิานในพืน้ท่ีอย่าง
เป็นรูปธรรม	โดยแบ่งการอบรมเป็น	๑๓	รุ่น	จ�านวน	๗๖	
จังหวัด	จังหวัดละ	๑๒	คน	รวมจ�านวน	๙๑๒	คน	

	 -	หลกัสตูรที ่๒ “เครอืข่ายในการขบัเคลือ่นการ
พฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” โดย สถาบนั
สารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) หรือ สสนก. : มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มผู้น�า
ระดับอ�าเภอ	 ท่ีมีองค์ความรู้และสามารถสร้างเครือข่าย
ด้านการบริหารจัดการน�้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงในพืน้ท่ีอย่างเป็นรปูธรรม	โดยแบ่งการอบรมเป็น	
๔	รุน่	มกีลุม่เป้าหมายเป็นนายอ�าเภอและเจ้าหน้าทีร่ะดบั
อ�าเภอ	จ�านวน	๗๕	อ�าเภอ	อ�าเภอละ	๑๑	คน	รวมจ�านวน	
๘๒๕	คน
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 ๒. โครงการศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง 
ส�านักงาน กปร. 
	 	 เมื่อวันที่	๑๙	-	๒๑	กันยายน	๒๕๖๐	ได้จัด 
สัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ส�านักงาน	 กปร.	
ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 ในหัวข้อ	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพยีง	แนวคิดหลกัเพือ่การพฒันาอย่างสมดุล”	โดยได้รบั 
เกียรติจากนายอ�าพล	 เสนาณรงค์	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
กรมวิชาการเกษตร	 และผู้เคยด�ารงต�าแหน่งองคมนตรี 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
บรมนาถบพิตร	เป็นประธานเปิดการสัมมนา	
 ๓. ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย 
	 	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	ส�านักงาน	กปร.	มี
ส่วนร่วมในการขยายผลเผยแพร่องค์ความรู	้และสนบัสนนุ
หน่วยงานเครือข่ายด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ	เช่น
 	 ๓.๑		มลูนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	
	 	 ๓.๒	มูลนิธิมั่นพัฒนา	
	 	 ๓.๓	กรมราชทัณฑ์				

กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ
	 ๑.	 การด�าเนินงานสนองพระราชด�าริโครงการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
มีคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ	 รับผิดชอบ 
ด้านนโยบาย	 โดยมี	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
(ส�านักงาน	 กปร.)	 เป็นฝ่ายเลขานุการ	 ท�าหน้าท่ีในการ
ประสานหน่วยงานต่างๆ	เพือ่ด�าเนนิงานสนองพระราชด�าริ	
และเมื่อวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิโดยม	ีฯพณฯ	อ�าพล	เสนาณรงค์ 
องคมนตรี 	 เป ็นประธาน	 มี เจ ้าหน ้า ท่ีศูนย ์ศึกษา 
การพฒันาฯ	หน่วยงานส่วนกลางทีเ่ก่ียวข้อง	และเจ้าหน้าที่
ส�านักงาน	กปร.	เพื่อให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ทั้ง	๖	แห่ง 
รายงานผลการด�าเนินงานและพิจารณาแผนแม่บท 
ศูนย ์ ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 



รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำ�ปี ๒๕๖๐สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 133

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๔	 เพื่อใช้เป ็นกรอบแนวทาง 
ในการบริหารจัดการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ต่อไป
 ๒.	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๙	 จัดการ
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษา 
การพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิโดยม	ีฯพณฯ	พลากร 
สุวรรณรัฐ	เป็นประธาน	เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ
ศึกษา	 ทดลอง	 วิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	 ประจ�า
ปี	 ๒๕๖๐	 โดยมีโครงการฯ	 ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ 
ทัง้ส้ินจ�านวน	๒๕	โครงการ	วงเงินงบประมาณ	๖.๗	ล้านบาท	

 ๓.	 คณะอนกุรรมการวชิาการฯ	ได้ติดตามความ
ก้าวหน้าผลการด�าเนินงานโครงการศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	
โดยติดตามผลความก้าวหน้าด้านงานศึกษาวิจัยของศูนย์
ศกึษาฯ	ทัง้	๖	แห่ง	ตัง้แต่เดอืนกมุภาพันธ์ถงึมถินุายน	๒๕๖๐	
เป็นต้นมา	 ซึ่งได้ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่นักวิจัย	 
โดยมีโครงการส�าคัญท่ีได้จากการติดตามงานศึกษาวิจัย	
ทั้ง	๖	แห่ง	ที่สามารถน�าไปสู่การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและ 
พันธุ์สัตว์
 ๔.	 เมื่ อวันที่ 	 ๖ 	 กุมภาพันธ ์ 	 ๒๕๖๐	 ณ	
ศูนย ์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	 กรุงเทพฯ	
ส�านักงาน	 กปร.	 และส�านักงานวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	
ได้ร ่วมสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการการด�าเนินงาน
ด้านการขยายผล	 โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ น�าองค์ความรู ้จากผลงานวิจัย
และพัฒนาที่ เกี่ยวข ้องกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริไปสู ่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 
มีระยะเวลา	๓	ปี	
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 ๕.	 เมื่อวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	ส�านักงาน	
กปร.	 กรุงเทพฯ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 ส่งมอบผลการด�าเนินโครงการเปล่ียนอุปกรณ์
แสงสว่าง	 LED	 เฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	 พรรษา	 สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 แก่	
ส�านักงาน	 กปร.	 โดยสามารถสร้างผลส�าเร็จด้วยการ
เปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟฟ้า	 LED	 ภายในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ศูนย์สาขา	และ
อาคารส�านักงาน	 กปร.	 และมูลนิธิชัยพัฒนา	 จ�านวน	
๒๐,๖๗๔	หลอด	สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับ
ประเทศได้กว่า	๑.๖	ล้านหน่วยต่อปี	หรือปีละประมาณ	
๖.๕	 ล้านบาท	 และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้	 
๘๓๕	ตันต่อปี
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การด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 การด�าเนินงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ของส�านักงาน	 กปร.	 เป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส�านักงานในการขยายผลและสร้าง 
เครอืข่ายองค์ความรูโ้ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ
ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ	และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชาวต่างชาติ	ตลอดจน 
ร่วมพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ส�านักงานฯ	โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญๆ	ดังนี้

 ๑. การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตาม
แนวพระราชด�าริ
  ๑.๑ โครงการความร่วมมือ
   - คณะผู้แทนจากส�านักพระราชวัง
ตองกา ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา 
(Agricultural Development Cooperation Project 
based on the Philosophy of Sufficiency  
Economy)	 ระหว่างวันที่	๑๕	–	๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๙	
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อ่าวคุง้กระเบนฯ	จังหวัดจันทบรุ	ีและศูนย์ศึกษาการพฒันา 
เขาหินซ้อนฯ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 คณะผู้แทนประกอบ
ไปด้วยรองราชเลขาธิการส�านักพระราชวังตองกาและ 
เจ้าหน้าท่ีระดับสูงจากโครงการความร่วมมือฯ	 จ�านวน
รวม	๑๖	คน

   -  คณะผู้แทนจากส�านักพระราชวัง
ตองกา ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “Development based 
on the Philosophy of Sufficiency Economy” 
ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา เมื่อวันที่	
๒๘	กันยายน	๒๕๖๐
 ๒. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตาม
แนวพระราชด�าริให้แก่ชาวต่างชาติ ศึกษาดูงานและ 
ฝึกอบรมแก่ชาวต่างชาติ
	 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้ประสานจัดการศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	รวม	๑๓	คณะ	และ
จัดการบรรยายสรุป	รวม	๑๐	ครั้ง	ดังนี้
  ๒.๑  การศึกษาดูงาน จ�านวน ๑๓ ครั้ง
   -  โครงการค่ายเยาวชนกลุ่ม G77  
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
  โครงการนีจ้ดัโดยกระทรวงการต่างประเทศ	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยายการรบัรูเ้รือ่งปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในหมู่เยาวชนของประเทศ 
ในกลุ่ม	G77	 ได้ไปศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหนิซ้อนฯ	จงัหวดัฉะเชิงเทรา	และศนูย์ศกึษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ	จังหวัดจันทบุรี	
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   -  คณะผูแ้ทนองค์การความร่วมมอื
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International 
Cooperation Agency - JICA) จ�านวน	 ๑๒	 คน	
ได้ศึกษาดูงาน ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	
จังหวัดฉะเชิงเทรา
   -  คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการของสาธารณรัฐเซเนกัล	 จ�านวน	 ๙	 คน	 
ได้ศึกษาดูงาน	ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	
จังหวัดฉะเชิงเทรา
   -  คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศสาธารณรัฐเซเชลส์ Mr.	 Etienne	 Didier	 
Cesar	 Dogley	 รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม	 พลังงาน	
และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	Mr.	Maurice	Jean	
Leonard	 Loustau-Lalanne	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ท่องเที่ยว	 การบินพลเรือน	 ท่าเรือและทะเล	 และคณะ
ของประเทศเซเชลส์	 พร้อมด้วย	 นางจิตเกษม	 ตัณฑศิริ	 
รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ได้เดินทาง
ศึกษางาน	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบนฯ	
จังหวัดจันทบุรี

   - คณะนักเรียนแลกเปลี่ยนชาว
นิวซีแลนด์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนิวซีแลนด์		ได้ศึกษา
ดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	 จังหวัด
จันทบุรี	
   -  คณะผู้แทนจากกัมพูชา	 ได้ศึกษา
ดูงาน	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 จังหวัด
เชียงใหม่
   -  คณะผู ้ปกครองด้ังเดิมแห่งรัฐ
ไนเจอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เดินทางศึกษา
ดูงาน	ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 จังหวัด
ฉะเชิงเทรา	   

   -  คณะทูตานุทูตต ่ างประ เทศ
ประจ�าประเทศไทยและคู่สมรส จาก	๒๓	ประเทศ	และ 
เจ้าหน้าท่ีกระทรวงการต่างประเทศ	เดินทางศกึษาดูงาน	
ณ	 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	  

   -  คณะนักการทตูและเจ้าหน้าทีจ่าก
ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “2017 
Diplomatic Training in International Affairs” 
จาก	๑๖	ประเทศ	ศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ภูพานฯ	จังหวัดสกลนคร		 	
   -  คณะผู้เข้าร่วมการประชุม ASEM 
Symposium on Inter-Regional Partnership for 
Sustainable Development	 เดินทางศึกษาดูงาน	 
ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	จังหวัดฉะเชิงเทรา
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  -  คณะเจ้าหน้าทีร่ะดบักลางและระดบัสงู 
จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากโครงการ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง	ได้ศกึษาดงูาน	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันา
อ่าวคุ้งกระเบนฯ	จังหวัดจันทบุรี	
 	 -	 คณะผู ้ เข ้ารับการอบรมหลักสูตร 
“Grassroots Economic Development Following 
Sufficiency Economy Philosophy (SEP)  
International Training Course 2016”	 จาก	 
๑๙	 ประเทศ	 ศึกษาดูงาน	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ฯ	จังหวัดเชียงใหม่			
  -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
ป่าไม้แห่งประเทศภูฏาน และคณะ	 เดินทางศึกษาดูงาน	
ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ

 ๒.๒ การบรรยายสรุป จ�านวน ๑๐ ครั้ง
  -  คณะผู้รับทุนของโครงการหลักสูตร 
ฝึกอบรมนานาชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๐ หลกัสูตร “Sufficiency 
Economy Philosophy towards a Sustainable 
Development”  
  -  คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏาน 
ภายใต้การศกึษาดงูานเรือ่ง “Thailand’s Sufficiency 
Economy Philosophy” 

  -  คณะรฐัมนตรีว่าการกระทรวงประมง
และปศุสัตว์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
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  -  คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐจาก
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ จากสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงไคโร เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง	“The Royal 
Development Projects and the Philosophy of 
Sufficiency Economy” 
  -  คณะผู ้ เข ้ารับการอบรมหลักสูตร 
“Grassroots Economic Development Following 
Sufficiency Economy Philosophy (SEP)  
International Training Course 2016”   
	 	 -	 คณะผู ้ เข ้ า รั บการอบรมระดับ
นานาชาติหลักสูตร “Principle Concept and 
Practice of One Health for Emerging Disease 
Management: Lesson Learn in Asia Regions” 

  -  คณะท�างานกรอบความร ่วมมือ
เอเชียเพ่ือการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน ครั้งที่ ๑ 
(1st ACD Working Group Meeting on Promoting 
Approaches to Inclusive and Sustainable  
Development) 
  -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
ป่าไม้แห่งประเทศภูฏาน และคณะ
 ๓.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
	 	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	
ได้จัดโครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนส�าหรับเจ้าหน้าที่
ของส�านักงาน	 ซ่ึงอ�านวยการเรียนการสอนโดยอาจารย ์
ต่างชาติจากสถาบัน	Andrew	Biggs	Academy	ระหว่าง
วันที่	 ๓	 –	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	 โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
ส�านักงาน	กปร.	เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	๓๐	คน	
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การด�าเนินงานด้านสารสนเทศ
	 ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารได้มีการพัฒนาและเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว	และมบีทบาทต่อ
องค์กรมากขึ้น	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้เห็นความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและระดับผู้บริหาร	ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริและองค์ความรู้แนวพระราชด�าริ	ดังนี้

 ๑. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส�านักงาน กปร. ประจ�าปี ๒๕๖๐
	 ศูนย์สารสนเทศได้เริ่มโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส�านักงาน	 กปร.	 ระยะที่	 ๑	 ทดแทนเว็บไซต์เดิมที่มีการใช้งาน
ตั้งแต่ปี	๒๕๕๑	เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและตรงตามความต้องการ	สามารถด�าเนินงานสนองพระราชด�าริได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ	เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์	และเป็นไปตามมาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครฐั	โดยได้จดัอบรมสอน
การใช้งานเว็บไซต์	 ในการสัมมนาส�านักงาน	กปร.	ประจ�าปี	๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๑๕	ธันวาคม	๒๕๕๙	และต่อมาได้ริเริ่ม 
พัฒนาเว็บไซต์ส�านักงาน	กปร.	ระยะที่	๒	เพื่อให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์	ครบถ้วน	ทันสมัย	และครอบคลุมภารกิจงานใน
ทุกๆ	ด้าน	อีกทั้งเป็นการด�าเนินการตามแผนแม่บทฯ	ที่วางไว้	และได้เปิดใช้เว็บไซต์ที่ปรับปรุงใหม่	ตั้งแต่วันที่	๑	มีนาคม	
๒๕๖๐	เป็นต้นไป

 ๒. ระบบภมูสิารสนเทศโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริ และศูนย์เรียนรู้
	 โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการ 
อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิระยะท่ี	๑	เป็นโครงการความ
ร่วมมอืของส�านกังาน	กปร.ร่วมกบับรษิทั	ลอ็กซเล่ย์	จ�ากดั	
(มหาชน)	 เพื่อเป็นคลังข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริและตดิตามผลการด�าเนนิงาน	และสามารถ
น�าเข้าข้อมลูจากพืน้ทีโ่ครงการจริงได้	ทัง้ทางเวบ็ไซต์และ
โมบายแอปพลิเคชัน	(Android	และ	iOs)	
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศฯ จ�านวน ๖ ครัง้

 
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
จากตำารวจตระเวนชายแดนเป็นหลัก (ตชด.) และผู้แทนจาก 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
ณ สำานักงาน กปร.

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่จาก ตชด. ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
จันทบุรี

คร้ังที่ ๔ เม่ือวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย  
เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พันธุ์พืช ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

ครัง้ที ่๕ เมือ่วนัที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีจ่าก
กรมชลประทาน (ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค) ณ สำานกังาน กปร.

คร้ังที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
เจ้าหน้าที่จาก ตชด. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช กรมชลประทาน ณ จังหวัดเลย

คร้ังที่ ๒ เม่ือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประกอบด้วย  
เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เป็นหลัก และผู้แทนจากกรมชลประทาน 
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 ต่อมา	 กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน	
(กอ.รมน.)	ได้เข้าหารอืกับส�านักงาน	กปร.	เพ่ือขอใช้ระบบ 
ภมูสิารสนเทศฯ	และเพ่ิมเตมิข้อมูลในส่วนของศนูย์เรยีนรู้
ทีเ่กีย่วข้องกบัแนวพระราชด�าร	ิเพือ่ความต่อเนือ่งในระบบ
และเป็นการบูรณาการข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ได้อย่างเต็ม
รปูแบบ	จงึพฒันา“ระบบภมูสิารสนเทศโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริและศูนย์เรียนรู้	ระยะที่	๒”		ประจ�าป ี
งบประมาณ	๒๕๖๐	
 
 ๓. โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอเิลก็ทรอนกิส์ 
(e-Library) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 ด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เดิมใช้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็น
ระยะเวลามากกว่า	 ๕	 ปี	 ศูนย์สารสนเทศได้พบปัญหา
การใช้งานในส่วนของการแสดงผลซ่ึงไม่รองรับหนังสือท่ี
ขนาดใหญ่กว่า	A4	โดยบางส่วนของหนังสือหายไป	ท�าให้
ไม่น่าใช้งานและไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
เต็มรูปแบบ	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๐	 จึงพัฒนาระบบ 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนระบบ 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	

วันที่	๒๙	-	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐	(รวม	๓	วัน)	ณ	สถาบัน	
Bits	Thailand	โรงแรมแชงกรี-ลา	ช้ัน	๔	กรงุเทพฯ	มผีูเ้ข้า
รับการอบรม	จ�านวน	๒๗	คน

 ๔. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จ.ระยอง จ�านวน ๒ หลักสูตร คือ
 ครั้งที่	๑	หลักสูตร	“การใช้	SPSS	for	Windows	
ส�าหรบังานวิจยัและการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ”ิ	ระหว่าง

	 ครั้งที่	๒	หลักสูตร	“การออกแบบ	Infographics	
ด้วยโปรแกรม	Microsoft	Power	Point	และโปรแกรม	
Adobe	InDesign”	ระหว่างวนัที	่๒๙	-	๓๐	มถินุายน	๒๕๖๐	
(รวม	๓	วัน)	ณ	สถาบัน	Bits	Thailand	โรงแรมแชงกรี-ลา	 
ชั้น	 ๔	 กรุงเทพฯ	 มีผู้เข้ารับการอบรม	 จ�านวน	 ๒๐	 คน	 
 ๔.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
การซ่อมบ�ารุงดูแลรักษา
	 	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	 ได้จัดหาครุภัณฑ์
และวัสดุคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ	 โดย
จัดซื้อจ�านวน	๒	ครั้ง
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 ๕.  โ คร งการพัฒนาห ้ อ งส มุด  ประจ� า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และสถิติการใช้บริการห้องสมุด
  ห ้ อ งสมุ ด โคร งการ อัน เนื่ อ งมาจาก 
พระราชด�ารมิเีป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโครงการอนัเนือ่ง 
มาจากพระราชด�าริ	 และมีความทันสมัย	 พร้อมต่อการ
ให้บรกิารมากขึน้	ศนูย์สารสนเทศได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ 
ภูมิทัศน์ห้องสมุดให้สวยงาม	 โดยจัดหาครุภัณฑ์ตกแต่ง
เพิ่มเติม	

	 	 ด้านการให้บรกิารห้องสมดุ	มผีูเ้ข้าใช้บรกิาร
ยืม	 -	คืนหนังสือ	๖๓๓	ครั้ง/เล่ม	บริการสืบค้นข้อมูลใน
ระบบ	 E-Library	 บริการตอบค�าถาม	 ช่วยค้นคว้า	 และ
บริการสิ่งพิมพ์ให้บุคคลภายในและภายนอกส�านักงานฯ	
จ�านวน	๓,๐๓๐	ครั้ง	บริการ	Internet	จ�านวน	๔๖	ครั้ง	
บริการ	Wifi	จ�านวน	๔๘๕	ครั้ง
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คณะผู้จัดท�ำ

เลขาธิการ	กปร.
รองเลขาธิการ	กปร.

ที่ปรึกษาฯ
ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๑	และเจ้าหน้าที่
ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๒	และเจ้าหน้าที่
ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๓	และเจ้าหน้าที่
ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๔	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	และเจ้าหน้าที่
ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์	และเจ้าหน้าที่
ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล	และเจ้าหน้าที่
ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	และเจ้าหน้าที่
ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์	และเจ้าหน้าที่	(ฝ่ายเลขานุการ	คณะผู้จัดท�า)

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

๒๐๑๒	ซอยอรุณอมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอัมรินทร์	แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐
โทรศัพท์	๐	๒๔๔๗	๘๕๐๐-๖			โทรสาร	๐	๒๔๔๗	๘๕๖๒	

Htt://	www.rdpb.go.th
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