
รายงาน

ผลการดำเนินงาน
ประจำป ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.)
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

	 การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ	 มีผลเกี่ยวเนื่องถึง

ประโยชน ์ส ่ วนรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน	

ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ	จงึต้องระมัดระวังการปฏบิตัทิกุอย่างให้

สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา	เหตุผล	ความชอบธรรม	ข้อส�าคัญ	

เม่ือจะท�าการใด	 ต ้องคิด ให ้ดี 	 โดยค� านึ ง ถึ งผลที่ จะ เกิด ข้ึน	

ให้รอบคอบและรอบด้าน	เพือ่ให้งานทีท่�าบังเกดิผลดี	ที่เป็นประโยชน์

แท้แต่อย่างเดียว

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลศิริราช

วันที่	๓๑	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๙

พระบรมราโชวาทใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

สารบัญ

           หน้า

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
    
สารจากเลขาธิการ กปร.          

ภาพรวมของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
  

•  แผนยุทธศาสตร์และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของส�านักงาน กปร. 
   ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙         

• ข้อมูลพื้นฐานส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

   โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(ส�านกังาน กปร.)

	 -	ผังโครงสร้างภายใน	ส�านักงาน	กปร.	ตามการแบ่งภารกิจและการมอบหมายงาน	พ.ศ.	๒๕๕๘	 	 	

						 -	คณะผู้บริหาร	ส�านักงาน	กปร.	 	 	 	 	 	 	 					

	 -	อัตราก�าลัง	ส�านักงาน	กปร.	 	 	 	 	 	 	 					

	 -	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	 	 	 	 					

	 -	ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน	กปร.	ประจ�าปี	๒๕๕๙			

	 -	การด�าเนินการตามนโยบายก�ากับองค์การที่ดีประจ�าปี	๒๕๕๙	 	 	 					

	 -	การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต	 	 	 					

ผลการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ประจ�าปี ๒๕๕๙

• การตามเสด็จฯ และสรุปพระราชด�าริ             

• การบริหารจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ           

• งานฎีกา      
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

 

หน้า               
• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีส�าคัญ

	 -	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	                  

	 -	โครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดกาญจนบุรี	

	 -	โครงการจัดหาน�้าสนับสนุนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

	 		อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดราชบุรี	 	 	

	 -	โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดนครราชสีมา

	 -	โครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	ตามแนวพระราชด�าริ

	 -	โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

	 		อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดปัตตานี

• การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
           
• การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริขององคมนตรีในพื้นที่ต ่าง ๆ 
          
• การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     
• การด�าเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
          
• การด�าเนินงานด้านศึกษาและขยายผล 
       
• การด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์
         
• การด�าเนินงานด้านสารสนเทศ 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

หม่อมหลวงจิรพันธุ ์ ทวีวงศ์

เลขาธกิารคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	

เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าร	ิ

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 และพระบรมวงศ์	 ได ้

ด�าเนินภารกิจหลักในการตามเสด็จฯ	 บันทึกพระราชด�าริ	

โดยท�าหน ้าที่ประสาน	 ส ่ง เสริม	 สนับสนุน	 ติดตาม

ประเมินผล	 รวมทั้งเผยแพร ่ขยายผลการด�าเนินงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ

	 ในปี	๒๕๕๙	ส�านักงาน	กปร.	ได้ด�าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร ์ในมิติด ้านต ่าง	 ๆ	 อาทิ	 การติดตาม

ความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	และการใช้ประโยชน์จากโครงการ	ประจ�าปี	

๒๕๕๙	 โดยการประเมินผลส�าเร็จของโครงการท่ีด�าเนินงาน

แล้วเสร็จเพื่อให ้ทราบถึงประโยชน ์ ตลอดจนป ัญหา

ที่ เกิ ดขึ้ น 	เพื่อน�าแนวทางดังกล่าวไปปรับปรุงการด�าเนิน

งานต่อไป	 มีการขยายผลและเผยแผ่องค์ความรู้ตามแนว

พระราชด�าริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริทั้ ง	 ๖	 ศูนย ์	 โดยการจัดฝ ึกอบรมให ้กับ

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป	 การขยายเครือข ่ายไปสู ่

เยาวชนและสถาบันการศึกษาภายใต ้ โครงการค ่าย

เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริและโครงการเครือข่าย

สถ าบั น ก า ร ศึ กษ า 	 ต ลอดจนก า ร จั ด นิ ท ร ร ศก า ร

เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ	 ซ่ึงป ัจจุบันมีจ�านวน	 ๔,๖๘๕	 โครงการ	

(ข้อมูล	ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๙)

	 สุดท้ายนี้	ขอขอบคุณหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	

ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และบุคลากรของส�านักงาน	กปร.	

ทุกท่านที่ได้ร ่วมมือร่วมใจในการด�าเนินงานเพื่อสนอง

พระราชด�าริ ได ้อย ่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ

อย่างแท้จริง	 ก ่อให ้เกิดประโยชน์ต ่อประชาชนและ

ประเทศชาติสืบไป

สารจาก
เลขาธิการ กปร.
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

ภาพรวม
ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

แผนยุทธศาสตร์และผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงาน กปร. 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙

	 ในการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ส�านักงาน	กปร.	 ได้ก�าหนด

แผนยุทธศาสตร ์ของส�านักงาน	กปร.	ฉบับท่ี	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๗–๒๕๖๐)	ประกอบด้วย	๓	ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก	ได้แก่

	 ๑.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

	 ๒.	ยุทธศาสตร์การขยายผลและเผยแผ่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ

	 ๓.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

           กลยุทธ์       แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด             ผลการด�าเนินงาน

๑.	เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิาร

จดัการโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ

๑.๑	โครงการปรบัปรงุ/ซ่อมแซม/

ฟ้ืนฟโูครงการฯ	 ที่มีอยู ่เดิมให้

สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

	-	จ�านวนโครงการฯ	ที่ ได้รบั

การปรบัปรุงซ ่อมแซม

ด�าเนินการจ�านวน	๔	โครงการ	ดังนี้

๑.	โครงการศูนย์	๑๐๐	ปี	หม่อมหลวงบวั	กติยิากร	

จงัหวดันครนายก	ด�าเนนิการปรับปรุงโครงการ	

ได้แก่	 การผลิตพืช	 การท�าแนวคันดินป้องกัน

อทุกภยั	และการเกบ็รวบรวมสายพันธุ ์ต้นมะรมุ

ทั่วประเทศ	 โดยการจัดผังโครงการพร้อม

ซ ่อมแซมอาคารต ่าง	 ๆ	 ให ้อยู ่ ในสภาพ

พร ้อมใช้งาน

๒.	 โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านหม่อนไหม

แบบครบวงจร	บ้านโนนเสาเล้า	อ�าเภอบ้านเขว้า	

จังหวัดชัยภูมิ	 ด�าเนนิการปรับปรุงโครงการ	

ดงันี	้การรวบรวม	องค์ความรูแ้ละถ่ายทอดเทคนคิ

วิธีการปลูกหม่อนเล้ียงไหมแบบครบวงจร	และ

พฒันาเครอืข่ายเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลีย้งไหม

ของโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร

๓.	โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน		อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัปราจนีบรุ	ี ด�าเนนิการปรับปรงุโครงการ	

ได้แก่	 ซ่อมแซมโรงเรือนปลูกผัก	 ปลูกผักเพิ่ม

บรเิวณรอบพืน้ที	่โครงการ	เพิ่มผลผลิตและ

ทดลองการปลูกโดยไม่ใช้ดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ	

จดัท�าผังโครงการงานก่อสร้างอาคารร้านจ�าหน่าย

ผลผลติและปรับปรุงภูมิทัศน์

๔.	โครงการพื้นที่ป่าต้นน�้าห้วยเอ้ียงอันเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดเชียงราย	 ด�าเนิน

การพัฒนาทักษะด้านการปลูกล�าไยของชุมชน

ขอบอ่างเก็บน�า้ห้วยเอีย้ง	 เน้นการปลกูล�าไยใน
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

    

๑.๒	การต่อยอดโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าร	ิ(โครงการหลกั)	

ให้เกิดประโยชน์

-	จ�านวนโครงการฯ	ที่ได้รับ

การต่อยอด

ฤดกูาลให้ได้ผลผลิตทีด่ีได้มาตรฐาน	ลดการใช้

สารเคมี	 โดยจัดท�าเป็นกลุ่มสมาชิก	 ก่อนจะ

ขยายผลไปยังเกษตรกรรายอ่ืน	ๆ 	เพื่อสร้าง

เครือข่ายต่อไป

ด�าเนนิการจ�านวน	๑๐	โครงการ	ดงันี้

๑.	 โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตร	

มูลนิธิชัยพัฒนา	จงัหวดัปทมุธาน	ีด�าเนนิการ

ต่อยอดการแปรรปูผลผลิตกระจับ	 โดยน�ามา

แปรรูปเป็นอาหารคาว	 คือ	 ขนมจนีน�า้พรกิ

กระจบั	และอาหารหวาน	คือ	 ไอศกรมีกระจับ	

เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในการเพิ่ม

มูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร

๒.	โครงการแปลงสาธติการเกษตรแบบผสมผสาน	

อ�าเภอเนนิขาม	จงัหวดัชยันาท	ได้ด�าเนินการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	ได้แก่	ถั่วเขียวทอด	โดย

การเพิ่มรสชาติอื่น	 ๆ	 ให้มากขึ้น	 และมี

ความหลากหลาย	เช่น	รสวาซาบิ	รสต้มย�า	

รสโนริสาหร่าย	เป็นต้น

๓.	 โครงการพัฒนาพื้นที่ เกษตรน�้ าฝ น

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ บ้านแดนสามัคคี	

อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ	์ได้ด�าเนนิการ

โครงการบรกิารเครือ่งสข้ีาวชมุชน	 เพือ่บรกิาร

สีข้าวให้แก่ชุมชน	และการใช้ประโยชน์จาก

แกลบและร�าจากการสีข้าว

๔.	 โครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน	

อ�าเภอครุะบรุ	ี จงัหวดัพังงา	 ได้จัดท�าโครงการ

โรงงานแปรรูปสัตว์น�้า	เพื่อสร้างอาชพีและ

รายได้เสรมิให้แก่ราษฎรผูป้ระสบภยัสนึาม	ิและ

จดัอบรมหลักสูตรอาชีพอตุสาหกรรมประมง

พื้นบ้านให้แก่นักเรียน	 และจัดท�าโครงการ

โรงงานผลิตอาหารเมด็	 เพือ่เป็นแหล่งถ่ายทอด

ความรูด้้านการผลิตอาหารปลาคุณภาพสูง	

ต้นทุนต�่า	 เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการท�า

ประมงพืน้บ้าน	

๕.	โครงการศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด�าริ	

อ�าเภอด่านซ้าย	จงัหวดัเลย	ได้ด�าเนนิการศึกษา

วิจัยปรับปรุงพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการ

ปศุสัตว์	 ประกอบด้วย	 โคชาร์โรเลส์	 ไก่ไข่

พันธุ์เล็กฮอร์น	ไก่ไข่พื้นเมืองไข่ดก	และ

ไก่จากประเทศจีน	 รวมทั้งการขยายผล

ด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกร	ประกอบด้วย	

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ         ตัวช้ีวัด             ผลการด�าเนินงาน
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

    

การขยายผลการเลีย้งไก่ไข่โดยใช้อาหารท่ีผลติ

ได้จากวสัดใุนท้องถิน่และการขยายผลการเลี้ยง

โคชาร์โรเลส์แก่เกษตรกร

๖.	 โครงการศึกษาทดลองปลูกปาล์มน�้ามัน

และเกษตรผสมผสาน	อ�าเภอคุระบรุ	ีจงัหวดัพงังา	

ได้ด�าเนินการบริหารจัดการสวนปาล์มน�้ามนั

ในพื้นที่แห้งแล้งให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	

และรวบรวมองค์ความรูด้้านการจดัการสวนปาล์ม

น�า้มนัแบบครบวงจรเพือ่ถ่ายทอดแก่เกษตรกร

๗.	 โครงการศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดล้อม

แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

อ�าเภอบ้านแหลม	จงัหวัดเพชรบรุ	ีได้ด�าเนนิการ

สร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมโดยการให้บริการ

วชิาการและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนต่าง	ๆ	

ทัว่ประเทศ	รวมถึงการให ้บริการปรึกษา

ด้านส่ิงแวดล้อม	การออกแบบระบบบ�าบดัน�้าเสีย

และก�าจัดขยะตามแนวพระราชด�าริ

๘.	ศูนย์ชยัพฒันาการเกษตรสิรนิธร	จงัหวดัพจิติร	

ได้ด�าเนินการจัดอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการการผลติเมลด็พันธุ์ข้าวพันธุ์ด	ี เพือ่ให้

เกษตรกรได้รบัข้อมลู	วธิกีารผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ทีถ่กูวธิ	ีและตามเกณฑ์มาตรฐานจากผูเ้ชีย่วชาญ	

สามารถน�าไปปรบัใช้ในทีด่นิของตนเอง	เพือ่ให้ได้

ผลผลิตทีม่คีณุภาพ	สามารถน�าไปใช้ในการผลติ

และจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น

๙.	โครงการพฒันาป่าชมุชนบ้านอ่างเอ็ด	อ�าเภอขลงุ	

จงัหวดัจนัทบรุ	ี ด�าเนนิการต่อยอดผลผลติจาก

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โครงการสู่ภายนอก	 เพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายผลสู่ราษฎร	 คือ	

ผลิตกล้าไม้พระราชทาน	 รวมทัง้ผลติกล้าไม้ป่า	

เพือ่สนบัสนนุราษฎรท้ังในและนอกพืน้ทีโ่ครงการ

ซึ่งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

ด�าเนนิการแปรรปูผลติภณัฑ์สมนุไพรจากป่า	เช่น	

น�้ามันเหลือง	สบู่	ลูกประคบ	ขยายผลโดยการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มสตรีแม่บ้าน

และกลุ่มผู้สูงอายุ	 เป็นการส่งเสรมิการเพิม่อาชพี

และเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรและด้าน

ป่าไม้	รวมทัง้ด�าเนนิการถ่ายทอด	ความรู	้งานวจิยั	

งานส�ารวจด้านส่ิงแวดล้อม	ความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่โครงการได้ส�ารวจภายในพื้นที่ให้แก่

โรงเรยีน	เยาวชน	และราษฎร

    กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ         ตัวช้ีวัด             ผลการด�าเนินงาน



11

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

    

๑.๓	 ส่งเสริมอาชีพให้ความรู/้

อบรม	เพื่อให้โครงการอนัเนือ่ง

ม าจ ากพระ ร าชด� า ริ เ กิ ด

ประโยชน์อย่างครบวงจร

จ�านวนครั้งที่จัด

	-	การอบรม

	-	ส่งเสรมิอาชพี

	-	ให้ความรู้

๑๐.	 โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา	

(สวนผลไม้	ปาล์ม	ป่าชุมชน)	อ�าเภอแกลง	จังหวัด

ระยอง	 ได้ด�าเนินการต ่อยอดการผลิตกิ่ง

พันธุ์ไม้ผล	 ส�าหรับพระราชทานและสนับสนุน

เกษตรกร	ได้แก่	มะนาว	ล�าไย	ขนุน	กระวาน	

เร่วหอม	และหม่อน	 เป็นต้น	 การผลิตปุ๋ยหมัก

แบบกลบักอง	เป็นการผลติปุ๋ยอนิทรย์ีแบบเติม

อากาศส�าหรับใช้ในพื้นที่โครงการฯ	โดยปุ ๋ย

อินทรีย ์ที่ ได ้ จะมีประสิทธิภาพสูง	 เพื่อเป็น

ตัวอย่างแก่เกษตรกรส�าหรับการลดต้นทุนการ

ผลิตของชาวสวนผลไม้ในพื้นทีร่อบ	ๆ 	โครงการ

ด�าเนินการจ�านวน	๖	ครั้ง	คือ	

๑.	 การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและการใช้

ประโยชน์จากปุย๋หมกั	น�า้หมกัชวีภาพและสาร

ควบคุมแมลงศัตรูพืช	การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	

การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ	๑๐๕	การเลี้ยงไก่ไข่

พัน ธุ ์ เขาหินซ้อน	 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

แบบครบวงจร	การปลูกมะนาวในบ่อวงซเีมนต์	

การผลิตและแปรรูปสมุนไพรว่านสาวหลง	

การจักสานเส้นใยจากพืช	การเลี้ยงกบนาใน

บ่อซีเมนต์	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 โดยศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	

๒.	การฝึกอบรมปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

เกษตรทฤษฎีใหม่	 หลักสูตรเลี้ยงปลาในบ่อ

ซีเมนต์	การเพาะเห็ดนางฟ้า	การเลี้ยงสัตวปีก	

การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ	การเลี้ยง

กบนา	การเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม	่

การปรับปรุงดิน	และการใช้หญ้าแฝกเพื่อการ

อนุรักษ์ดินและน�้า	 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายฯ

๓.	โครงการหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	อบรม

การปลูกมะนาว	 เล้ียงไก่ไข่	 ปลูกกล้วยน�้าว้า	

ปรบัปรงุบ�ารงุดนิ	ป้องกนัโรคแมลง	การเลีย้งปลา

ในกระชัง	แปรรปูปลา	ธนาคารป	ูธนาคารหอยพอก	

การเลี้ยงผึ้ งชันโรง	 ผลิตไม ้ผล เศรษฐกิจ	

โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

๔.	การฝึกอบรมหลกัสตูรการปรบัปรงุบ�ารงุดนิ

เพ่ือเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน	 การใช้ประโยชน์

หญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน�า้	 การเล้ียงปลา

แบบผสมผสาน	 การท�าอาหารปลาอย่างง่าย	

การเลี้ยงไก่ด�าภูพาน	 การเลี้ ย งสุกรภูพาน	

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ         ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

    

๑ .๔ 	 เ พ่ิ มประสิ ท ธิ ภ าพ

กระบวนงาน	พจิารณาสนับสนนุ

งบประมาณอย่างครบวงจร

๑.๕	 เพิ่มประสิทธิภาพการ

ติดตามประเมินผลโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

-	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การวเิคราะห์โครงการ

-	 โครงการประเมินผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ

การเลีย้งโคเนือ้ภูพาน	การผลิตเมล็ดพันธุข้์าว	

การปลูกล้ินจี่ 	 การแปรรูปถั่วเขียว	 เกษตร

ผสมผสาน	การทอผ้าย้อมคราม	การแปรรูป

ผลิตภัณท์จากสมุนไพร	 โดยศูนย์ศึกษาการ

พฒันาภูพานฯ	

๕.	การฝึกอบรมการเลี้ยงไก่ประดู่หางด�า	เห็ด

เศรษฐกิจท�าง่ายรายได้ดี	 การเพาะเลีย้งและ

ขยายพนัธุก์บ	การเล้ียงปลาดกุ	บิก๊อยุ	การเลีย้ง

สุกรลูกผสมสามสายพนัธุ	์การผลิตข้าวพันธุ์ดี	

การเล้ียงปลานิลในกระชัง	 การเพาะเห็ดฟาง

ในตะกร้า	เกษตรทฤษฎีใหม่	ผักปลอดสารพิษ	

การปลูกขยายพันธุ ์ส ้มโอ	การฟื้นฟดูนิด้วย

ปุ ๋ยหมักใบไม้	 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้ฯ	

๖.	 การฝึกอบรมหลักสูตรการปรับปรุงดิน

เปร้ียวเพื่อปลูกข ้าวหอมกระดังงา	 การ

ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพ่ือปลูกผัก	 การเพาะ

เ ห็ ด ฟ า ง 	 เ ห็ ด น า ง ร ม ด ้ ว ยขี้ เ ลื่ อย ไม ้

ยางพารา	โดยศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ	

๑.	การปรับปรุงระบบ	e-monitoring	และ

จั ดประชุ มชี้ แจ ง ให ้ กับหน ่ วยงานของ

กรมชลประทานให้สามารถใช้ระบบในการ

รายงานผล

๒.	 ส่งข้าราชการไปฝึกอบรมหลักสูตรการ

วางแผนและการบริหารโครงการมืออาชีพ	

จ�านวน	๑	คน	

โครงการด�าเนินการติดตามผลลัพธ ์การ

ด�าเนนิงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริ	๑๐	โครงการ	ดังนี้

๑.	โครงการจดัหาแหล่งน�า้สนบัสนุนพืน้ที	่ต�าบล

ดอนดึง	(ฝายหนองกระสังข์)	จังหวัดลพบุรี

๒.	 โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-

พนมทวนอัน เ นื่ อ งมาจากพระราชด� าร	ิ

งานก่อสร้างสถานสูีบน�า้ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง	

๒	ระยะที่	๒	จังหวัดกาญจนบุรี

๓.	 โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบริเวณต�าบล

กระทงยาม	อ�าเภอศรมีหาโพธ	ิจงัหวดัปราจนีบรุ	ี

๔.	 โครงการจัดหาน�้าสนับสนุนการจัดต้ัง

โรงพยาบาลแม่แจ่ม	(แห่งใหม่)	จงัหวดัเชยีงใหม่

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ         ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

    

๒.	ส่งเสริมงานวิชาการศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ
๒.๑	 ส ่ ง เสริมงานวิชาการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	

๒.๒	 ส ่งเสริมงานฝ ึกอบรม

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	

๒.๓	ส ่งเสริมศูนย์ศึกษาการ

พฒันาฯ	ให้เป็นแหล่งศกึษาวจิยั	

-	 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้

ผ ล งานวิจัยของศูนย ์ ศึกษา

การพัฒนาฯ	 กบัภาคีนักวิจัย

ภายนอก	

-	 งานวิจัยที่ประสบผลส�าเร็จ

และกลัน่กรองมาเป็นหลักสูตร

การฝึกอบรม	

-	มผีลงานวจิยัทีส่ามารถเผยแพร่

ต ่อสาธารณะ	

๕.	โครงการสถานเีกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ	

ภูพยัคฆ์	จังหวัดน่าน

๖.	โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจนู	อนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ	จังหวัดน่าน

๗.	 โครงการพัฒนาพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหก	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดเลย	

๘.	โครงการพฒันาพืน้ทีบ่ริเวณหนองอึง่อนัเน่ือง

มาจากพระราชด�าริ	จังหวัดยโสธร

๙.	โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอเขาวง	

จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๐.	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดกระบี่

๑.	 การประชุมคณะอนกุรรมการวชิาการศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	

จ�านวน	๑	ครั้ง	

๒.	ติดตามผลการด�าเนินงานศึกษาวิจัยของ

ศูนย์ศกึษาการพฒันาฯ	โดยคณะอนุกรรมการ

วิชาการโครงการศูนย์ศึกษาฯ	รวม	๑๖	ครั้ง

๓.	 การทบทวนแนวพระราชด�าริและผล

การศึกษาวิจัยที่ผ ่านมา	จ�านวน	๔๘	เรื่อง

๔.	สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์ศึกษา	จ�านวน	

๕๖	โครงการ

๕.	 จัดท�าฐานข ้อมูลทรัพยากรท ้องถิ่น	

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีณ	ศูนย์ศึกษาการพฒันาฯ	ทัง้	

๖		แห่ง	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	๗	แห่ง

๖.	จดัท�าคูม่อืขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ	

งานศึกษาวิจัย	และงานทดสอบสาธิต	จ�านวน	

๑	ฉบับ

โครงการความร่วมมอืกับส�านกังานคณะกรรมการ

วิ จัยแห ่งชาติ 	 โดยให้ความรู้ทางวิชาการ

แก่ศูนย์ศึกษาฯ	 ในลักษณะการฝึกอบรม

หลักสูตรต่าง	ๆ	จ�านวน	๑๓	หลักสูตร	

ปี	 ๒๕๕๙	 มีงานวิจัยและงานทดสอบของ

ศนูย์ศกึษาการพฒันาฯ	ทีเ่ป็นหลักสูตรฝึกอบรม	

จ�านวน	๒๓๒	เร่ือง	(นบัรวมปี	๒๕๕๕-๒๕๕๙)

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ         ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

    

๓. 	 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานฎีกาและเร่ือง

ร้องทุกข์	

๔.	 การขยายเครือข่ายและ

พัฒนาการมีส่วนร่วม

๓ .๑	 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการงานฎีกาและเร่ืองร้อง

ทุ ก ข ์ โ ด ย ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ	

๓.๒	จดัท�าการตดิตามโครงการ	

(ฎีกา)	ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ	

๔.๑	กระชับความสัมพันธ์ของ

เครือข่าย	

๔.๒	ขยายเครอืข่ายสูภ่าคเอกชน/

ประชาชนและต่างประเทศ	

- 	 มี ระบบการติดตามฎีกา

อย่างสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

-	มีการติดตามฎีกาฯ	

-	จัดสัมมนาศึกษาดูงาน

-	จ�านวน	(กจิกรรม)	ของเครือข่าย

น� าระบบสารสนเทศมาใช ้ เพื่ อ ติดตาม

ข้อมูลฎีกา	 โดยสามารถติดตามสถานะ

การด�าเนินงานฎีกาได้	

มีคณะท�างานประสานติดตามการด�าเนิน

งานฎกีา	ซึง่ได้ประชมุกบัหน่วยงาน	ทีเ่กีย่วข้อง

ทุก	๔	เดือน	หรือจ�านวน	๓	ครั้ง	

๑.	คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและตดิตาม

ประเมนิผล	ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและ

รณรงค ์การใช ้หญ ้าแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	 มีการติดตามการด�าเนินงานใน

พื้นที่ต่าง	ๆ 	รวม	๖	ครัง้	

๒.	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ร่วมประชุมกับคณะ

กรรมการประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�ารขิองแต่ละจังหวัด	 ในการหารือ	

และประสานงานเกีย่วกับการด�าเนนิโครงการฯ	

สถานะโครงการ	 (ด้านแหล่งน�้า)	 ฐานข้อมูล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และ

ศนูย์เรยีนรูห้มูบ้่านเป้าหมายตามยทุธศาสตร์

การส่งเสริมการขับเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในภาคเกษตรและชนบท	ครบทกุจงัหวดั	

๑.	 โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา

สืบสานพระราชด�าริ	รุ่นที่	๓	ในระหว่างวั นที่	

๒๗ -๒๙ 	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	ณ	โครงการ

อนุรักษ์	และฟื ้นฟสูภาพป่าบริเวณป่าสงวน

แห่งชาติ	ป่ากุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

โครงการฟาร์มทะเลตวัอย่างตามพระราชด�าริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	

จังหวัดเพชรบุรี	 และโครงการศึกษาวิ จั ย

ฟ ื ้นฟูที่ดิน เ สื่ อ ม โทรม เขาชะงุ ้มอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	จังหวัดราชบุรี	จ�านวน	

๙๑		คน	จากสถาบันการศึกษา	๕๑	แห่ง

๒.	การฝึกอบรมผู้น�าแห่งยุคเพื่อความสุข

ที่ยั่งยืน	(เกษตรทฤษฎีใหม่)	ร่วมกบัส�านกังาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ	 จ�านวน	๔	คร้ัง	

โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห ้วยฮ ่องไคร ้ฯ	

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 และศูนย์สาขาฯ	

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ ่มน�้าปากพนังฯ

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ         ตัวช้ีวัด             ผลการด�าเนินงาน
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

๑.	 การสร ้างองค ์ความรู ้

เพื่อขยายผล

๑ .๑ 	 โค ร งกา ร รวบรวม

ข ้อมูลการศึกษาวิจัยจาก

โครงการอันเ น่ืองมาจาก

พระราชด�าริ

๑.๒	 โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมลูองค์ความรู้โครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

(ภาพรวม)	

๑.๓	 โครงการรวบรวมและ

จัดท�าเป็นเอกสารองค์ความรู้

๑ .๔		พัฒนาช ่ อ งทางการ

เผย แพ ร ่ ข ้ อ มูล ข ่าวสาร

องค์ความรู้เพื่อการขยายผล	

-	 จ�านวนองค ์ความรู ้ ใหม่

ที่เพิ่มขึ้น	

-	 การพฒันาระบบฐานข้อมลู

องค์ความรู ้ให้มีประสทิธภิาพ

-	การน�าไปใช้

-	ความพึงพอใจของผู้ใช้

-	 จัดท�าเป็นเอกสาร	 คู ่มือ

ทุกสิ้นปีงบประมาณ

-	จ�านวนกจิกรรมการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู ้	

(บทความ	 สัมมนา	 เว็บไซต์	

เอกสารฯ)	

รวบรวมจ�านวนงานศึกษาวิจัยของศูนย์ศึกษา

กา รพัฒนาฯ 	 เพื่ อ ล ง ในหน ้ า เว็ บ ขอ ง

ส�านักงาน	 กปร.	 จ�านวน	 	 ๑,๐๓๒	 เรื่อง	

(๒๕๒๒-๒๕๕๙)

๑.	 รวบรวมโครงการท่ีส�าคัญ	 และรายชื่อ

โครงการ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า กพระราชด�าริ	

ตั้งแต่ป ี	 ๒๔๙๕–ปัจจุบัน	 ลงในเว็บไซต ์

ส�านักงาน	กปร.	(www.rdpb.go.th)

๒.	ระบบฐานข้อมลูโครงการ	http://e-office	

เ กี่ ย ว กั บ โ ค ร ง ก า ร ที่ ไ ด ้ รั บ ป ร ะ ม าณ	

ส�านักงาน	กปร.	ตั้งแต่	๒๕๒๕–ปัจจุบัน

๓ . 	 ระบบฐานข ้อ มูลองค ์ความ รู ้ 	 KM	

ส�านักงาน	กปร.	

๑.	จัดพิมพ์	Technical	Bulletin

๒.	จัดพิมพ์	Vertiverim	Newsletter

๓.	จัดพิมพ์โปสเตอร์องค์ความรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	๑,๐๐๐	 ชุด	

ชุดละ	๑๐	แผ่น

๔.	 จัดพิมพ์หนังสือองค ์ความรู ้ตามแนว

พระราชด�าริ	จ�านวน	๘,๐๐๐	ชุด

๕.	จัดพิมพ์หนังสือชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ	

จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม

๖.	 เอกสารเผยแพร่วารสารอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม

๗.	จัดพิมพ์ประมวลพระราชด�าริในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม

๘.	 จัดพิมพ ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ที่มีชีวิต	จ�านวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 องค์ความรู ้	 และ

กิจกรรม	ในช่องทางต่าง	ๆ	ดังน้ี

๑.	เว็บไซต์ส�านักงาน	กปร.	จ�านวน	๑๒๐	เรือ่ง	

๒.	เฟสบุ๊ค	rdpb	project	จ�านวน	๑๒๐	ครั้ง

๓.	การจดัท�าวารสารอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ

๔	ฉบบั/ปี	และหนงัสอืบันทึกโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	๑	เล่ม/ปี

๔.	สื่อหนังสือพิมพ์	เสนอข่าว	๘๘	ข่าว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลและเผยแผ่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ

    
  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ         ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

    
  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน

๒.	 การขยายผลโครงการ	

(เกษตรกร,	ประชาชนทั่วไป)

๒.๑	 โครงการความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

	 -	 จ�านวนโครงการความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

๕.	ส่ือโทรทศัน์	น�าเสนอสารคดเีฉลมิพระเกยีรต	ิ

ชุดร้อยไทยด้วยดวงใจ	 ความยาว	 ๒	 นาที	

จ�านวน	๙	ตอน

๖.	 สื่อโทรทัศน์	 น�าเสนอสารคดีเชิงข ่าว	

ชุด	กปร.	 กับงานของในหลวง	 ความยาว

ไม่น้อยกว่า	๒	นาที	จ�านวน	๕๐	ตอน	

๗.	 จัดท�าสกู๊ปผลส�าเร็จจากการด�าเนินงาน	

ชดุ	กปร.	กับงานของในหลวง	ความยาว	๕	นาที	

จ�านวน	๒๐	ตอน

๘.	 ผลิตและเผยแพร ่สารคดีองค ์ความรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ทาง

สถานีโทรทัศน์	 ชุ ด เมล็ ดพั นธุ ์ พอ เพี ย ง	

ความยาว	๔๕	นาที	จ�านวน	๑๒	ตอน

๙. 	 สารคดี โทรทัศน ์ 	 ชุดตามรอยพระ

ยคุลบาท	ความยาว	๓	นาท	ีจ�านวน	๕๐	ตอน

๑๐.	สื่อวิทยุ 	รายการชุดประโยชน ์สุขสู่

ปวงประชา	ความยาว	๒๐	นาท	ีจ�านวน	๕๒	ตอน

๑๑.	 ส่ือวิทยุ 	 ผลิตและเผยแพร ่สารคดี

เฉลิมพระเ กียรติสมเด็ จพระนาง เจ ้ าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	 ชุด	 แม่ของแผ ่นดิน	

ความยาว	๕	นาที	จ�านวน	๑๒	ตอน	

๑๒.	 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว

ทางส่ือวทิย	ุความยาว	๒	นาท	ีจ�านวน	๒๐	ข่าว

๑๓.	ผลติและเผยแพร่สปอตประชาสมัพนัธ์ทาง

สื่อวิทยุความยาว	๓๐	วนิาท	ีจ�านวน	๑๐	ตอน

๑๔.	 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริให้แก่หน่วยงาน

และประชาชนทั่วไป	จ�านวน	๕๒,๔๑๖	เล่ม	

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	ได้แก่

๑.	การน�าเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

จ�านวน	๓	คน	เข้าร่วมงาน	International	

Green	 Week	 ๒๐๑๖	 และงานด ้ าน

นวัตกรรมการเกษตร	 ณ	 กรุงเบอร ์ลิน	

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๒.	โครงการบัวแก้วสัมพันธ์	ประจ�าปี	๒๕๕๙	

โดยกรมความร ่วมมือระหว ่างประเทศ	

กระทรวงการต่างประเทศ	น�าคณะผู้แทน

การพัฒนาฯ	จากกลุ่มภูมิภาคลาติน	อเมริกา

และแคริบเบียน	 คณะผู ้แทนกลุ ่มภูมิภาค
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

    
  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน

แอฟรกิา	และคณะผูแ้ทนจากประเทศสมาชิก

กลุ่ม	๗๗	เข้าศึกษาดงูานศนูย์ศกึษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จ�านวน	๒	ครั้ง	

รวม	๙๘	คน

๓.	การศึกษาดูงานของคณะผู้แทนถาวรประจ�า

สหประชาชาต	ิณ	นครนวิยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา	

จากกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศ

ด้อยพัฒนา	จ�านวน	๒	คณะ	รวม	๑๐๐	คน	

๔.	 โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู ้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระ

ยุคลบาท	 ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน	

๑๐	 ประเทศ	 จัดโดยส�านักงานปลัดส�านัก

นายกรัฐมนตรี	

๕ . 	 การศึกษาดู งานของคณะนักธุ รกิ จ

เอกวาดอร์	โคลัมเบีย	และเปรู	จ�านวน	๕	คน

๖.	 การศึกษาดูงานของคณะผู ้แทน	 The	

Palestinian	International	Cooperation	

Agency	(PICA)	จ�านวน	๗	คน

๗.	การบรรยายสรปุเรือ่ง	“การพัฒนาชุมชนบน

พื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

(Community	 Development	 Based	on	

Sufficiency	Economy)”	ให้แก่คณะผู้แทน

จากประเทศสมาชิกของศูนย์พัฒนาชนบท

แบบผสมผสานส�าหรับภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟิก	 (Centre	 on	 Integrated	 Rural	

Development	for	Asia	and	the	Pacific:	

CIRDAP)	 จ�านวน	 ๕	 คน	 และเจ้าหน้าที่

จากส่วนราชการไทย	จ�านวน	๙	คน

๘.	 การบรรยายสรุปเรื่อง	 “หลักปรัชญา

เ ศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง กั บก า รขจั ด ค ว าม

ยากจน”	 ให ้ แก ่ คณะ ศึกษาดูงานจาก

สถาบัน	 NIPSS	 ผลการด�าเนินงานสหพันธ์

สาธารณรัฐไนจีเรีย	จ�านวน	๑๕	คน

๙.	การบรรยายสรุปเร่ือง	“โครงการพัฒนา

อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ ” 	 ให ้แก ่

คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร	

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์	จ�านวน	๑๕	คน	

๑๐.	 การบรรยายสรุปเรื่อง	 “Pr ior ity	

development	areas	 and	how	managed,	

implemented,	monitored	and	evaluated”	

ให้แก่เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข	
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

    

๓.	การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๒ .๒	 โครงการฝ ึกอบรม

เยาวชนการพัฒนาตามแนว

พระราชด�าริ

๒.๓	 โครงการความร่วมมอืใน

การขยายผลหน่วยงานภาครฐั	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ชุมชน	เอกชน	(CSR)	

๒.๔	 โครงการติดตามการ

ขยายผล

๓.๑	โครงการขยายผล

ตามแนวพระร าชด� า ริ สู ่

เยาวชน	

-	จ�านวนเยาวชนเครือข ่าย

ที่เพิ่มขึ้น

-	 จ�านวนหน่วยงานภาครัฐ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ชุมชน	 เอกชน	 ที่น�าแนวคิด

โครงการไปขยายผล	

-	จ�านวนศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการ

ติดตามผล

-	จ�านวนโครงการ

-	จ�านวนเยาวชนที่ เข ้ าร ่ วม

โครงการ

ประเทศอัฟกานิสถาน	จ�านวน	๖	คน

๑๑.	การบรรยายสรปุ	ในหัวข้อ	“Application	

of	 Sufficiency	 Economy	Philosophy	 in	

Development	Project”	ให้แก่คณะผู้เข้าร่วม

อบรมนานาชาติหลักสูตร	 “Grassroots	

E c onom i c 	 Deve lopment	 (GED)	

Sufficiency	Economy	(SEP)”	

๑๒.	การประชุม	Thailand-Pacific	Island	

Countries	Forum	(TPIF)	ครั้งท่ี	๓	โดยจะ

มีผู ้น�าและผู ้แทนระดับสูงของประเทศหมู ่

เกาะแปซิฟิก	จ�านวน	๑๔	ประเทศ	

๑.	 โครงการค ่ายเยาวชนรู ้ งานสืบสาน

พระราชด�าริ	(RDPB	CAMP)	รุ่นที่	๖	:	ครั้งที่	

๑	เดือนกุมภาพันธ ์ 	๒๕๕๙	และครั้งท่ี	๒	

เดือนพฤษภาคม	๒๕๕๙	รวม	๑๘๐	คน

๒.	โครงการเยาวชนจติอาสาเพือ่เรยีนรูโ้ครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ของส�านักราช

เลขาธกิาร	โดยการสนบัสนนุจากส�านกังาน	กปร.

๓.	 โครงการพีน่�าน้องรกัษ์น�า้ตามแนวพระราชด�าริ	

โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์

๔.	กจิกรรมร่วมใจอาสาปลกูป่าชายเลน/ปล่อย

พันธุ ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติ ในอภิลักขติ

สมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ	 ๘๔	 พรรษา	

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

๕.	 กิจกรรมธนาคารอาสาสานต ่อแนว

พระราชด�าริ	

สนับสนุนการประสานการด�าเนินงานร่วม

กับหน่วยงานเครอืข่าย	จ�านวน	๖	หน่วยงาน	

คือ	๑)	สศช.	๒)	พช.	๓)	กอ.รมน. 	๔)	มูลนิธิ

อุ ท กพัฒน ์ 	 ๕)	 มู ลนิ ธิ มั่ นพัฒนา	 และ	

๖)	วิทยาลัยการจัดการ	ม.มหิดล

ติดตามผลการสนับสนุนการด�าเนินงานของ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง	ส�านักงาน	กปร.	

จ�านวน	๑๐	แห่ง	

๑.	โครงการค่ายเยาวชนรูง้านสืบสานพระราชด�าร	ิ

(RDPB	CAMP)	รุน่ที	่๖	:	ครัง้ที	่๑	เดือนกุมภาพนัธ์	

๒๕๕๙	และ	ครัง้ที	่๒	เดือนพฤษภาคม	๒๕๕๙

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

    

๓.๒	 โครงการขยายผลสู ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

๓.๓	โครงการเฉลมิพระเกยีรติ	

-	มีจ�านวนโครงการ

-	 จ�านวนจังหวัดที่เข ้าร่วม

โครงการ

-	จ�านวนโครงการ

-	จ�านวนครัง้ในการจดัโครงการ

เฉลิมพระเกียรต	ิ

๒.	กจิกรรมร่วมใจอาสาปลูกป่าชายเลน/ปล่อย

พันธุ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติในอภลิกัขติสมัย

ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ	 ๘๔	พรรษา	

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

๓.	 โครงการธนาคารอาสาสานต ่อแนว

พระราชด�าริ	จ�านวน	๑	ครั้ง

๔.	 โครงการเครือข ่ายสถาบันการศึกษา

สืบสานพระราชด�าริ	รุ ่นที่	๓

๕.	 โครงการเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด�าริ	

จ�านวน	๑๔	โครงการ

๑.	 การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนิน

โครงการจากฎกีาขอพระราชทานความช่วยเหลือ	

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒.	 คณะกรรมการประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 	 ๗๖	จังหวัด	

ในการขยายผลการขับเค ล่ือนการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ภาคเกษตรและชนบท	ตามนโยบายรัฐบาล

๓.	 เป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ยุทธศาสตร ์ที่ 	 ๑ 	 ส่งเสริมการขับเคลื่อน

การพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาคการเกษตรและชนบท	

๑.	โครงการ	“ฉลองราชย์	๗๐	ปี	 เคียงคู่

ทรงงาน	๘๔	พรรษา	ราชนิศีรแีผ่นดนิ”	ร่วมกับ	

ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ

จ�านวน	๓	ศูนย์

๒.	 จัดท�าชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต	ิ

จ�านวน	๖	ชุด	๖	ศูนย์

๓.	หนงัสือเฉลิมพระเกยีรต	ิจ�านวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม

๔.	 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ	 จ�านวน	 ๔	

บทเพลง	พร้อม	MV

๕.	 ผลิตภาพยนตร์ส้ันเฉลิมพระเกียรติ	 ชุด	

“แสงส่องไทย”	จ�านวน	๙	เรื่อง	

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

    

๔.	การรณรงค์เผยแพร่

๕.	 การพัฒนาการท�างาน

แบบเครือข่าย

๖.	การเ พ่ิมประสิท ธิภาพ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๗ . ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ	

เพื่อการประชาสัมพันธ์	

๔.๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ

สูเ่กษตรกร	และกลุม่อาชพีอ่ืน	ๆ 	

(โครงการความร ่วมมือกับ

กระทรวง	มหาดไทย)

๔.๒	 โครงการที่น�าแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

จริงในสถาบันการศึกษา

๕.๑	 การจัดสัมมนาเชิงปฏบิตัิ

การเพิม่ประสทิธภิาพ		กา	รท�างาน

กับหน่วยงาน	เครือข่าย

๖ . ๑ 	 โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

ประชาสัมพันธ ์

๗.๑	 โครงการประชาสัมพันธ์	

ด้วยสื่อใหม่	(New	media)	

	 จ�านวนเกษตรกรที่ เข ้ารับ

การฝึกอบรมและน�าไปปฏิบัติ

-	 จ�านวนสถาบันการศึกษา

ที่น�าไปปฏิบัติจริง

- จ�านวนแผนงานทีจ่ดัสัมมนาฯ

- 	 จ� านวนเค รือข ่ ายที่ เข ้ า

ร่วมกับโครงการ

 

-	จ�านวนกิจกรรม

-	จ�านวนครัง้ในการประชาสมัพนัธ์

จ�านวนเกษตรกรทีเ่ข้ารบัการฝึกอบรมและน�า

ไปปฏิบัติทั้งสิ้น	๕๐,๘๖๕	คน	

โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน

พระราชด�าริ	 รุ ่นที่	 ๓	 มีครู	 อาจารย์จาก

สถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	 เข้าร่วม	๙๑	คน	

จัดขึ้นในระหว่างวนัที่ 	๒๗ -๒๙ 	มิ ถุ น ายน	

๒๕๕๙ 	ณ	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพ

ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

โครงการฟาร์มทะเลตวัอย่างตามพระราชด�าริ

ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	

จังหวัดเพชรบุรี	 และโครงการศึกษาวจิยัฟื้นฟู

ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ้ มอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	จังหวัดราชบุรี	

โครงการสมัมนาศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง

ประจ�าปี	๒๕๕๙	ในหัวข้อ	“แลกเปลีย่นเรยีน

รู ้ เ ติ มพลั งขับ เคลื่ อนหลั กป รั ชญาขอ ง

เศรษฐกิจพอเพียง”	 ระหว่างวันที่	 ๙–๑๐	

สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมรอยลั	ริเวอร์	กทม.	

มีผู ้เข ้าร่วม	๑๔๐	คน	จาก	๕๐	เครือข่าย	

๑.	 ส ่งข ้าราชการไปฝ ึกอบรมหลักสูตร

ก ล ยุทธ ์การประชาสัมพันธ ์ 	 รุ ่ นที่ 	 ๑๐	

จ�านวน	๑	คน	

๒.	 จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานขอ งบุ ค ล าก ร 	 เพื่ อ แลก

เป ล่ียนค ว า ม คิ ด เห็น	 และพัฒนาความ

ร่วมมือกั น ให้เกิดการบูรณาการ	ระหว่าง

ผู ้ ปฏิบั ติ งานภาย ในกองประชาสัมพันธ	์

ระหว่างวันที่	๑๘-๒๐	กันยายน	๒๕๕๙	ใน

พื้นที่จังหวัดเชียงราย 	และพะเยา	

ด�าเนินการเผยแพร ่ผ ่านเฟสบุ ๊ค	 RDPB	

PROJECT	 เผยแพร่ผ ่านเว็บไซต์ส�านักงาน	

กปร.	และ	youtube	

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด             ผลการด�าเนินงาน
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๘.	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กลุ ่มเป ้าหมายชุมชนและ

องค ์ ก รต ่ า ง 	 ๆ 	 ที่ ไ ด ้ รั บ

ประโยชน์จากโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด� าริ และ

ประสบผลส�าเร็จในการน�าแนว

พระราชด�าริไปใช ้	

๙. 	 การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพื่อขับเคล่ือนแนว

พระราชด�าริ

๘.๑	 โครงการคนต ้นแบบ

ตามแนวพระราชด�าริ

๙.๑	การพัฒนาทรัพยากรบคุคล

เพือ่ขบัเคลือ่นแนวพระราชด�าริ

-	 จ�านวนคนต้นแบบที่ได้รับ

การประชาสัมพันธ	์

-	จัดการฝึกอบรม	๒	หลักสูตร	

หลักสูตรละ	 ๑	 รุ ่น	 ให ้แก ่

บุคลากรของหน่วยงานต่าง	 ๆ	

ทัง้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ท้องถิ่น	

และภาคประชาชน	 ได้แก ่

หลั กสู ตรส� าหรับผู ้ บริหาร	

หลักสูตรส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ แ ล ะ

หลักสูตรส�าหรับวิทยากร 

๑.	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ

กระจายเสียง	จ�านวน	๑๐	คน

	๑)	นายแสนหมั้น	อินทรไชย	เกษตรกรและ

ผู้น�าชุมชน	ต�าบลถ่อนนาลับ	อ�าเภอบ้านดุง	

จังหวัดอุดรธานี

	๒)	ร้อยตรีสุรชัย	บุญคง	ประธานเครือข่าย

คนรักษ์แฝกระดับประเทศ

	๓)	พระอาจารย์สุภาพ	พุทธวิริโย	เจ้าอาวาส	

วัดป่านาค�า	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ ์

	 ๔)	 นายค�าพันธุ ์	 เหล่าวงษ์ศรี	 เกษตรกร

พื้นที่กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม

	๕)	นางส�าเนา	 เกาะเกศ	ประธานกลุ ่มสตรี

ศิลปาชีพพิเศษป่าน ศรนารายณ ์ 	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

	๖)	นางพิมพ์	โถตันค�า	เกษตรกรบ้านนาขาม	

ต�าบลนาม่อง	อ�าเภอกดุบาก	จังหวัดสกลนคร

	๗)	ว่าที่	ร.ต.ศักย์ชัย	เพชรสุวรรณ	ผอ.สถาบนั

เศรษฐกิจพอเพียง	มรภ.พิบูลสงคราม

	๘)	คุณสุวรรณา	จิวัฒนไพบูลย ์ผู้จัดการ

บริษัทซองเดอร์	ไทยออร์กานิคฟูด	จ�ากัด

	๙)	 นางกนกวลี	 กรเกศกมล	 ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๕๑	จังหวัด

บุรีรัมย์

	 ๑๐)	 นางปราณี	 สังข ์อ ่อนดี	 เกษตรกร

ตัวอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.	โครงการอบรมนกับรหิารการพัฒนาตามแนว

พระราชด�าริ	(นบร.)	รุ่นที่	๕		จ�านวน	๕๐	คน

๒.	 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

และเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามแนว

พระราชด�ารแิละปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	

(พพร.)	รุ่นที่	๕	จ�านวน	๔๖	คน	

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

    

๑.	 การพัฒนาสมรรถนะ

บุ ค ล า ก ร สู ่ ค น ดี แ ล ะ คน

เก่งและมีความสุข

๑ .๑	 โครงการฝ ึกอบรม

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร	

๑.๒	 โครงการเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรในการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๑.๓	 โครงการพัฒนาความ

ผาสุกขององค์กร	

๑.๔	โครงการส่งเสรมิจริยธรรม

ตามรอยพระยคุลบาท	

-	แผนงานการฝึกอบรม

-	ร้อยละ	๘๐	ของบุคลากรที่

อบรมมีความรู ้ตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก�าหนด	

-	แผนงานการฝึกอบรม	

-		ร้อยละ	๘๐	ของบุคลากร

ที่อบรมมีความรู ้และพร้อม

ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	

-	จ�านวนแผนงาน

-	 บุคลากรร้อยละ	 ๘๐	 มี

คุณภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น 	 มี

ความผาสุกในการปฏิบตัิงาน	

-	จ�านวนแผนงาน	

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 จ�านวน	

๕๔	 หลักสูตร	 ผู้เข้ารับการอบรม	 จ�านวน	

๘๙	คน	โดยผู้เข้ารบัการอบรมร้อยละ	๙๒.๕๕	

มีความรู้อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด	

โครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส�าหรบัเจ้าหน้าที่ศูนย์ศกึษาฯ	รวม	๙๖	คน	ดงันี้

	๑)	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	จังหวัด

เพชรบรุ	ีระหว่างวนัที	่๒๗-๓๐	ตลุาคม	๒๕๕๘	

	 ๒)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	

จังหวัดจันทบุรี	 ระหว่างวันที่	 ๕-๘	 มกราคม	

๒๕๕๙	

	 ๓)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	

จังหวัดเชียงใหม่	 ระหว่างวันที่ 	 ๒๖-๒๙	

มกราคม	๒๕๕๙	

	๔)	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	 จังหวัด

สกลนคร	 ระหว่างวันที่	 ๙–๑๒	 กุมภาพันธ์	

๒๕๕๙	

๑.	โครงการตรวจสุขภาพ	ประจ�าปี	๒๕๕๙	

มีผู้เข้ารับการตรวจ	จ�านวน	๑๔๐	คน

๒.	 โครงการสัมมนาประจ� าป ี 	 ๒๕๕๙	

มีผู ้ เข ้าร ่วมสัมมนา	 จ�านวน	 ๑๗๓	 คน	

โดยบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา	ร้อยละ	๘๙	มี

ความพงึพอใจในการจดักจิกรรมกฬีาสานสัมพนัธ์	

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสัมมนาท่ีต้องการ

สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรตามแผน

สร้างความผาสุก	ในระดับมากถึงมากที่สุด

๑.	 จดัประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า

ส�านักงาน	กปร.	จ�านวน	๓	ครัง้

๒.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในการปฏิบั ติราชการ	

ส�านักงาน	กปร.”	ประจ�าปี	๒๕๕๙

๓.	 จัดกิจกรรมสวดมนต์ท�าวัตรเช ้าของ

บุคลากร	 ส�านักงาน	 กปร.	 และท�าบุญ

เลี้ยงพระในวันส�าคัญ	

   กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด             ผลการด�าเนินงาน
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๒.	 การพัฒนาการจัดการ

ความรู้และศูนย์รวมความรู้

ด้านแนวพระราชด�าริ

	๓.	การบริหารจัดการองค์กร

ที่มีประสิทธิภาพ

๒.๑	พฒันาระบบสารสนเทศ	

เพื่อประโยชน์ในการบริหาร

งานในองค์กร	

๒.๒	พฒันาห้องสมดุทีร่วบรวม

องค์ความรู้แนวพระราชด�าริ	

๒.๓	โครงการจัดการความรู้

๓.๑	 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง	

-	 มีการเผยแพร่ความรู ้ด้าน

การป้องกันปราบปรามทุจริต	

ในส่ือรปูแบบต่าง	ๆ 	อย่างน้อย	๒	ส่ือ

- 	 มีระบบสารสนเทศเพื่ อ

ประโยชน์ในการบริหารภายใน

องค์กร 

-	 มีกิจกรรมส่งเสริมการใช้

บริการห้องสมุดอย่างน้อย	

๒	ครั้ง/ป	ี

-	มีกิจกรรมการจัดการความรู้	

๑	ครัง้/ปี

-	 มีการใช้ทรัพยากรในองค์กร

ลดลง	

๑.	เผยแพร่ความรูด้้านคุณธรรมและจรยิธรรม	

ผ่านทางจดหมายข่าว	ส�านักงาน	กปร.	บอร์ด

ประชาสัมพนัธ์	และเวบ็ไซต์ของส�านกังาน	กปร.

๒.	จัดรายการ	“จริยธรรมจ�าขึ้นใจ”	ท�าเสียง

ตามสาย	ภายในส�านักงาน	กปร.	ในช่วง

เวลาเช้าและกลางวนั	เป็นประจ�าทกุวนัท�างาน	

๑.	 จัดท�าระบบงบประมาณและติดตามผล

การด�าเนินงานโครงการ	 (e-Project)	 ใช้ใน

การบริหารจัดการโครงการ

๒.	 จัดท�าระบบสารบัญอิ เล็กทรอนิกส ์	

(e-Saraban)	 ในการรับ-ส่ง	 หนังสือภายใน

หน่วยงาน	และระหว่างหน่วยงานราชการ	

๓.	ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร	ิhttp://projects.rdpb.go.th	

โดยความร่วมมือกับบริษัท	ลอ็กซเล่ย์	จ�ากัด

๔.	 โครงการพฒันาประชาสัมพนัธ์	 website	

OurKing	(www.ourking.in.th)	โดยความร่วมมอื

กบัส�านกัราชเลขาธกิาร	ส�านกังานมูลนธิชิยัพฒันา	

และส�านกังานส่งเสริมส�านักงานอตุสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

๑.	 การพฒันาระบบห้องสมดุอิเล็กทรอนิกส์	

E-Library	

๒.	การแนะน�าหนังสือใหม่ผ่านระบบ	Face-

book	 LINE	ส�านกังาน	กปร.	และโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์

๓.	การปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด	

กจิกรรมจดัการความรูต้ามแนวพระราชด�ารแิละ

กจิกรรมอบรมความรู ้ด ้านจริยธรรมแก่เจ้า

หน้าที่ใหม่ของ	ส�านักงาน	กปร.	ระหว่างวนัที่	

๓๐	สิงหาคม–๒	กนัยายน	๒๕๕๙	และน�าเสนอ

วันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๕๙

ก�าหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้าและน�้ามัน

เช้ือเพลิง	 ของส�านักงาน	 กปร.	 ซึ่งผลจาก

การด�าเนินตามมาตรการ	สามารถลดการใช้

พลังงาน	 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

ที่ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงานก�าหนด	

โดยไฟฟ้า	 คิดเป็น	 ๕๒.๐๓%	น�้ามันเชือ้เพลงิ	

คดิเป็น	๗๓.๕๒%	ซึง่ไม่เกนิมาตรฐานที่ก�าหนด
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๔.	 การพัฒนาระบบการ

ติ ด ต ามประ เ มิ น ผลก า ร

ปฏิบัติราชการ	

๕.	การป้องกนัและปราบปราม

ทุจริต

๓.๒	 โครงการส่งเสริมการ

ท�างานเป็นทีม	

๔.๑	 โครงการประเมินผล

ประสิทธิภาพการบริหาร

องค์กร

๕.๑	 แผนงานป้องกันและ

ป ร า บ ป ร า ม ทุ จ ริ ต แ ล ะ

ประพฤติมิชอบ	

๕ .๒ 	 โ ค ร งก า รส ่ ง เ ส ริ ม

จริยธรรมตามนโยบายของ

คณะกรรมการจริยธรรม

-	 มี โครงการส ่งเสริมการ

ปฏิบัติงานตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

๒ 	 ค รั้ ง / ป ี 	 ( โ ค ร งก า ร

ส�านักงาน	กปร.	พอเพียง)

-	 มี โ ครงการ/ กิจกรรมที่

ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม

ของส�านักงาน	กปร.	

การประเมนิผลประสิทธิภาพ	

การบริหารองค์กร

-	สร้างเครือข่ายการต่อต้าน

ทจุรติทัง้ภายในและภายนอก

-	มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการ

ส่งเสริมจริยธรรม	ระยะ	๔	ปี	

และแผนปฏิบัติงานประจ�าปี

โครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าร	ิเพื่อสาน

สัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ

ส�านกังาน	กปร.	โดยผู้ร่วมโครงการ	(เจ้าหน้าที่

ส�านักงาน	 กปร.	 และชุมชน)	 ได้เรียนรู ้

แนวทางการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมอาชีพ	

โดยศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขา

หินซ ้ อนอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด�าริ	

ระหว่างวันที่	๒๖-๒๗	มี น า ค ม 	๒๕๕๙	

โครงการสัมมนา	ส�านักงาน	กปร.	ประจ�าปี	

๒๕๕๙	 มี ผู ้ เข ้ า ร ่ วม สัมมนา	 จ� านวน	

๑๗๓	คน

การจัดท�าตัวชี้วัดระดับส�านัก/ศูนย์/กอง/

กลุ่ม	

๑.	 ร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรภาคีร่วมจัด

สัมมนาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งท่ี	๘	ระหว่าง

วันที่ 	 ๑-๒	 กันยายน	 ๒๕๕๙	 กับศูนย ์

คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	

๒. 	 ส� านักงาน	 กปร. 	 ด� า เนินการตาม

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส	 ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	ประจ�าปี	๒๕๕	

๓.	จัดท�าช่องทางในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ

จริยธรรมและการทุจริตให้กับคุณธรรม

การจริยธรรม	โดยผ่านทางกล่องรับข้อมูล

ที่ติดตั้งภายในส�านักงาน	กปร.

จัดท�าแผนปฏิบัติการด ้านการส ่งเสริม

จรยิธรรมและการป้องกนัและปราบปรามการ

ทจุรติของส�านกังาน	กปร.	ประจ�าปี	๒๕๕๙

  กลยุทธ์        แผนงาน/โครงการ        ตัวช้ีวัด            ผลการด�าเนินงาน
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

ข้อมูลพื้นฐานส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว ่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

พ.ศ.	๒๕๓๔	ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๑๑	 (๘)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.๒๕๓๔	

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

	 ข้อ			๑	ระเบียบนีเ้รยีกว่า“ระเบียบส�านักนายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ(ฉบับที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘”

	 ข้อ	๒	ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	๓	ให้ยกเลิกความในข้อ	๗	ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว ่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ฉบับที	่

๒)	พ.ศ.	๒๕๔๖	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	

	 “ข้อ	๗	ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า	“คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ”	เรียกโดยย่อว่า	กปร.	ประกอบด้วย

						๑)	นายกรัฐมนตรี	 	 	 	 	 	 		 ประธานกรรมการ

						๒)	ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี		 	 	 	 	 กรรมการ

						๓)	ปลัดกระทรวงการคลัง	 	 	 	 	 	 กรรมการ

						๔)	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 	 	 	 กรรมการ

						๕)	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 	 กรรมการ

						๖)	ปลัดกระทรวงมหาดไทย		 	 	 	 	 กรรมการ

						๗)	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 	 	 กรรมการ

						๘)	ราชเลขาธิการ	 	 	 	 	 	 	 กรรมการ

						๙)	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี		 	 	 	 	 กรรมการ

				๑๐)	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ	 	 	 กรรมการ

	 และสังคมแห่งชาติ

				๑๑)	ผู ้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 	 	 	 	 กรรมการ

				๑๒)	ผู ้บัญชาการทหารสูงสุด	 	 	 	 	 	 กรรมการ

				๑๓)	ผู ้บัญชาการทหารบก	 	 	 	 	 	 กรรมการ

				๑๔)	รองราชเลขาธิการที่ราชเลขาธิการมอบหมาย	 	 	 กรรมการ

				๑๕)	เลขาธิการ	กปร.		 	 	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

				๑๖)	รองเลขาธิการ	กปร.	 	 	 	 	 	 กรรมการและผู ้ช ่วยเลขานุการ

				๑๗)	ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการ	 	 	 	 กรรมการและผู ้ช ่วยเลขานุการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ส�านักงาน	กปร.

ประกาศ	ณ	วันท่ี	๑๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘

   	 พลเอก

(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

คณะผู ้บริหาร

ส�านักงาน กปร.

ม.ล.จิรพันธุ ์ ทวีวงศ์

เลขาธิการ	กปร.

นายดนุชา สินธวานนท์

รองเลขาธิการ	กปร.

นายสมบูรณ์ วงศ์กาด

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา

นายลลิต ถนอมสิงห์

รองเลขาธิการ	กปร.

นายปวัตร์  นวะมะรัตน

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ

นายประสาท พาศิริ

รองเลขาธิการ	กปร.

ที่ปรึกษาส�านักงาน กปร.

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง

ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

ผู ้อ�านวยการกอง/ศูนย์/กลุ ่ม

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร

ผู ้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๑

นายภัททะพงศ์ เทียนศรี

ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อ�านวยการกอง

ประสานงาน	โครงการพื้นที่	๔

นางกมลินี สุขศรีวงศ์

ผู ้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผล

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางพิชญดา หัศภาค

ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล

นางสุพร ตรีนรินทร์

ผู ้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๒

นางสาววัชรี วัฒนไกร

ผู ้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ

นางศศิพร ปาณิกบุตร

ผู ้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์

นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชด�าริ

นายภัททะพงศ์ เทียนศรี

ผู ้อ�านวยการกองกิจกรรมพิเศษ	

นายหทัย วสุนันต์

ผู ้อ�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๓

นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล

ผู ้อ�านวยการกองแผนงาน

และวิเทศสัมพันธ์

นายสุวิทย์ ดุลยะนันท์

ผู ้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคลล

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

นายอภิศักดิ์  สรวิสูตร

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๑๒

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มประสานงานพื้นที่	๒๒

นายศุภรัชต์ อินทราวุธ

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มประสานงานพื้นที่	๓๒

นายสุทัศน์   ตั้งพิพัฒน์พงศ์

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๒

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ ์

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพ้ืนท่ี	๑๓

นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิติพัฒน์

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพ้ืนที่	๑๑ 	

นายนรินทร์  กาญจนฤกษ์

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มประสานงานพื้นที่	๒๑	

นายด�ารงค์ หินโม

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มประสานงานพื้นที่	๓๑	

นายตรีวิทย์  วินิชส�าเภาทิพย์

ผู้อ�านวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๑	
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

นางเสาวลักษณ์ ควรพินิจ

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มติดตาม

นางสาวกาญจนา ก�าเนิดพันธ์

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ ์

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวจ�าเนียร  เพียรไม่คลาย

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มประเมินผล

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มวิเทศสัมพันธ์

นางสาวศีต์กร ตันก�าแหง

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

นายวัชระ หัศภาค

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มแผนงาน

กองติดตามประเมินผล

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

นายเอกชัย เพ็งสว่าง

ผู้อ�านวยการกลุ่มส่ือสารองค์กร

นางประพิณ แก้วทอง
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารการเงินการคลัง

และพัสดุ

นายนพปฎล มกุลกาญจน์

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร

นายวัชระ หัศภาค
รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการ

ต่อต้านทุจริต

นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม
ผู้อ�านวยกลุ่มประชาสัมพันธ์

นางศิริญญา ดิษฐบรรจง
ผู้อ�านวยการกลุ่มช่วยอ�านวยการ

และบริหารทั่วไป

นางสาวเกษร บุญยกิจสมบัติ

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวสุธัญญา ลีแวง
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริม

และคุ้มครองจริยธรรม

ศูนย์สารสนเทศ

กองประชาสัมพันธ์

ส�านักงานเลขาธิการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริต

นายวิกรม คัยนันทน์

ผู ้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

อัตราก�าลัง ส�านักงาน กปร. 

กรอบอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๕๙ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๒๑๓ ต�าแหน่ง

ข้าราชการ  

ต�าแหน่ง		 จ�านวน			๑๒๔	ต�าแหน่ง	 คิดเป็นร้อยละ	๕๘.๒๒	ของกรอบอัตราก�าลังท้ังหมด

คน		 	 จ�านวน			๑๑๕	คน	 							 คิดเป็นร้อยละ	๕๘.๓๘	ของบุคลากรท้ังหมด

ลูกจ้างประจ�า 

ต�าแหน่ง	 จ�านวน				๒๓	ต�าแหน่ง									คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๙๙	ของกรอบอัตราก�าลังท้ังหมด

คน		 	 จ�านวน				๒๓	คน															คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๖๘	ของบุคลากรท้ังหมด

พนักงานราชการ 

ต�าแหน่ง	 จ�านวน				๖๖	ต�าแหน่ง									คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๙๙	ของกรอบอัตราก�าลังท้ังหมด

คน	 	 จ�านวน				๕๙	คน			 									คิดเป็นร้อยละ	๒๙.๙๕	ของบุคลากรทั้งหมด

  ๖๖ (๓๐.๙๙%)

 ๑๒๔ (๕๘.๒๒%)

 ๒๓ (๑๐.๘๐%)

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�า

พนักงานราชการ

แผนภูมิภาพที่ ๑ แสดงกรอบอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. 
(ตามจ�านวนต�าแหน่งของแต่ละประเภท)

 ๕๙ (๒๙.๙๔%)

 ๑๑๕ (๕๘.๓๘%)

 ๒๓ (๑๑.๖๘%)

แผนภูมิภาพที่ ๒ แสดงอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ส�านักงาน กปร. 
(ตามจ�านวนบุคลากรของแต่ละประเภท)

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ�า

พนักงานราชการ
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งบปกติ

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

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	งบปกติ	จ�านวน	๖๘๗,๔๒๖,๐๐๐	บาท	แยกตามงบรายจ่าย	ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	งบปกติ

                  รายการ                                                        งบประมาณที่ได้รับจัดสรร        ร้อยละ

๑. งบบุคลากร

	 ๑.๑	เงินเดือนค่าจ้างประจ�า

		 ๑.๒	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

๒. งบด�าเนินงาน

	 ๒.๑	ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ

	 ๒.๒	ค่าสาธารณูปโภค

๓. งบลงทุน

		๓.๑	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

					๑)	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต�่ากว่า	๑	

ล้านบาท

๔. งบเงินอุดหนุน

		๔.๑	เงินอุดหนุนทั่วไป

	 	 	 	 ๑)	 ค ่าใช ้จ ่ายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิ

โครงการหลวง

					๒)	ค่าใช้จ ่ายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิแม่

ฟ้าหลวง

๕. งบรายจ่ายอื่น

	๕.๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ยอดรวม

๗๑,๗๐๘,๖๐๐.๐๐

๕๘,๑๙๓,๒๐๐.๐๐

๑๓,๕๑๕,๔๐๐.๐๐

 

๔๑,๔๘๕,๗๐๐.๐๐ 

๓๕,๒๐๙,๒๐๐.๐๐

๖,๒๗๖,๕๐๐.๐๐

๓,๔๒๕,๒๐๐.๐๐

๓,๔๒๕,๒๐๐.๐๐

๓,๔๒๕,๒๐๐.๐๐	

๕๗๐,๔๓๕,๐๐๐.๐๐

๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 

๑๐๐,๔๓๕,๐๐๐.๐๐

๓๗๑,๕๐๐.๐๐

๓๗๑,๕๐๐.๐๐	

 

๖๘๗,๔๒๖,๐๐๐.๐๐

๑๐.๔๓

๖.๐๔

๐.๕๐

๘๒.๙๘

๐.๐๕

๑๐๐.๐๐

(บาท)
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

แผนภูมิภาพที่ ๓  แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๗๐.๔๓๕๐
(๘๒.๙๘%)

๓.๔๒๕๒
(๐.๕๐%)

๔๑.๔๘๕๗
(๖.๐๔%) ๗๑.๗๐๘๖

(๑๐.๔๓%)

๐.๓๗๑๕
(๐.๐๕%)

งบบุคลากร

งบด�าเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่ื่น

	 สรุปผลการเบิกจ่ายงบปกติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	วันท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	 เป็นเงิน	

๖๘๐,๑๙๐,๒๘๕.๔๖	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๙๕	การส�ารองเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีกรณีไม่มีหน้ีผูกพัน	เป็นเงิน	

๑,๖๑๙,๖๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๒๔	วงเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน	 เป็นเงิน	๒,๔๓๘,๕๗๐	บาท	 คิด

เป ็นร้อยละ	๐.๓๕	งบประมาณคงเหลือเป็นเงินท้ังส้ิน	๓,๑๗๗,๕๔๔.๕๔	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๔๖
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

ตารางที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	งบปกติ

๑. งบบุคลากร

	 ๑.๑	 เงินเดือนและค ่าจ ้าง

ประจ�า

	 ๑.๒	 ค ่าตอบแทนพนักงาน

ราชการ

๒. งบด�าเนินงาน

 

		๒.๑	ค่าตอบแทน	ใช้สอยและวสัดุ

		๒.๒	ค่าสาธารณูปโภค

๓. งบลงทุน

			๓.๑	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

			๑)	ค่าครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ทีม่ี

ราคาต่อหน่วยต�า่กว่า	๑	ล้านบาท

๔ งบเงินอุดหนุน

		๔.๑	เงินอุดหนุนทั่วไป	

	 	ค่าใช้จ ่ายเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนนิงานของมูลนิธโิครงการหลวง
 

 ค่าใช้จ ่ายเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนนิงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

๕. งบรายจ่ายอื่น

	๕.๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการต่างประเทศชั่วคราว

ยอดรวม

๗๑,๗๐๘,๖๐๐.๐๐	

๕๘,๑๙๓,๒๐๐.๐๐	

 ๑๓,๕๑๕,๔๐๐.๐๐	

 

๔๐,๖๘๔,๑๐๐.๐๐	

๓๔,๔๐๗,๖๐๐.๐๐	

  ๖,๒๗๖,๕๐๐.๐๐	

  ๓,๔๒๕,๒๐๐.๐๐	

  ๓,๔๒๕,๒๐๐.๐๐	

  ๓,๔๒๕,๒๐๐.๐๐	

๕๗๐,๔๓๕,๐๐๐.๐๐
 

๕๗๐,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	

๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๐๐,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	

  ๑,๑๗๓,๑๐๐.๐๐
 

๑,๑๗๓,๑๐๐.๐๐

๖๘๗,๔๒๖,๐๐๐.๐๐

 

       -
  

       -  

      -  

๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	

  

๙๔๕,๔๐๐.๐๐	
  

๑๘๔,๖๐๐.๐๐	
   

๓๐,๐๐๐.๐๐	
  

 ๓๐,๐๐๐.๐๐	
  

 ๓๐,๐๐๐.๐๐	

         

-  
      

   -  
      

   -  

         

-  

  

๔๕๙,๖๐๐.๐๐	
 

 ๔๕๙,๖๐๐.๐๐	

๑,๖๑๙,๖๐๐.๐๐

๐.๒๔%	

        -  
     

    -  

         

-  

๒,๔๓๘,๕๗๐.๐๐	

๒,๔๓๘,๕๗๐.๐๐	
     

    -  
      

   -  
      

   -  
      

   -  

         

-  
       

  -  
       

  -  

         

-  

         

-  
        

-  

๒,๔๓๘,๕๗๐.๐๐

๐.๓๕%	

	๖๘,๕๗๒,๕๔๖.๘๖	
 

๕๕,๖๒๕,๓๘๒.๐๔	

 

๑๒,๙๔๗,๑๖๔.๘๒	

 

๓๗,๐๗๔,๑๔๐.๙๓	
 

๓๐,๙๙๒,๒๖๙.๙๘	

๖,๐๘๑,๘๗๐.๙๕	
  

๓,๓๙๕,๐๙๙.๖๗	
 

 ๓,๓๙๕,๐๙๙.๖๗	
 

 ๓,๓๙๕,๐๙๙.๖๗	

๕๗๐,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	

๕๗๐,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	

๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

๑๐๐,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	
 
   

๗๑๓,๔๙๘.๐๐	
 

   ๗๑๓,๔๙๘.๐๐	

๖๘๐,๑๙๐,๒๘๕.๔๖

๙๘.๙๕%	

๓,๑๓๖,๐๕๓.๑๔	

๒,๕๖๗,๘๑๗.๙๖	

๕๖๘,๒๓๕.๑๘	

 
  

๔๑,๓๘๙.๐๗	

   

๓๑,๓๖๐.๐๒	
 

  ๑๐,๐๒๙.๐๕	
 

    ๑๐๐.๓๓	
 

    ๑๐๐.๓๓	
 

    ๑๐๐.๓๓	
  

       

-  
 
     

   -  
  

       -  

  

       -  

      
 ๒.๐๐	

 

     ๒.๐๐	

๓,๑๗๗,๕๔๔.๕๔

๐.๔๖%	

ประเภทรายจ่าย วงเงินงบประมาณ

(บาท)

การส�ารองเงนิกนั

ไม่มีหนี้ผูกพัน

(บาท) 

กนัไว้เบกิเหลี่ยมปี 

กรณีมีหนี้ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

คงเหลือ

(บาท)

หมายเหตุ	 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายจากงบด�าเนินงานไปงบรายจ่ายอื่น	จ�านวน	๘๐๑,๖๐๐	บาท	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางน�าคณะเกษตรกรต้นแบบฯ	เข้าร่วมงาน	International	Green	Week	(IGW)	๒๐๑๖	ณ	กรงุเบอร์ลนิ	สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนี	

ระหว่างวันที่	๑๕–๒๕	มกราคม	๒๕๕๙
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

แผนภูมิภาพที่ ๔  แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบปกติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนภูมิภาพที่ ๕ แสดงการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายเงิน - งบปกติ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๖๑๙๖
(๐.๒๔%)๒.๔๓๘๖

(๐.๓๕%)

๖๘๐.๑๙๐๓
(๙๘.๙๕%)

๓.๑๗๗๕
(๐.๔๖%)

ส�ารองเงิน

กันเงิน

เบิกงาน

คงเหลือ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ส�ารองเงิน

เงินกันให้เบิก

จ่ายจริง

คงเหลือ
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

งบกลาง

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

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	งบกลาง	ค่าใช้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จ�านวน	๑๑	โครงการ	เป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔๕,๗๒๕,๘๓๗.๐๐	บาท	แยกตามโครงการ	ดังนี ้

                                              รายการ                                   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   

๑. งบกลางโครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ศูนย ์ศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

๑.๑	งบด�าเนินงาน

๑.๒	งบลงทุน

๒. โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

๒.๑	งบเงินอุดหนุน

๓. โครงการกจิกรรมบรหิารงานส�านกังาน กปร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(งวดที่ ๑)

๓.๑	งบด�าเนินงาน

๓.๒	งบลงทุน

๓.๓	งบรายจ่ายอื่น

๔. โครงการพัฒนาดอยตงุ (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ(งบบรหิาร

โครงการ, งานปรับปรุงพระต�าหนัก) อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

๔.๑	งบเงินอุดหนุน

๕. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (โครงการ

ปลกูและศกึษาพนัธุห์ญ้าแฝกฯ ประจ�าปี ๒๕๕๙) อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย

๕.๑	งบเงินอุดหนุน

๖. โครงการกิจกรรมบริหารงานส�านักงาน กปร. ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เพิ่มเติม (งวดที่ ๒)

๖.๑	งบด�าเนินงาน

๖.๒	งบลงทุน

๗. โครงการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนว

พระราชด�าริ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (มูลนิธิอุทกพัฒน์)

    ๘,๒๒๘,๘๒๕.๐๐ 

    

๓,๓๔๘,๘๐๐.๐๐	

						๔,๘๘๐,๐๒๕.๐๐	

    

๑๖,๔๖๕,๑๔๖.๐๐ 

					๑๖,๔๖๕,๑๔๖.๐๐	

    

๓๓,๑๔๓,๑๐๐.๐๐ 

    

๓๐,๓๘๗,๓๒๕.๐๐	

					๖๓๙,๘๗๕.๐๐	

				๒,๑๑๕,๙๐๐.๐๐	

    

๔๕,๑๓๓,๗๒๖.๐๐ 

    

๔๕,๑๓๓,๗๒๖.๐๐	

    

๓,๑๙๓,๗๒๐.๐๐ 

    

๓,๑๙๓,๗๒๐.๐๐	

    

๑,๕๙๗,๖๙๐.๐๐ 

    

๑,๕๖๘,๘๐๐.๐๐	

						๒๘,๘๙๐.๐๐	

    

๑๔,๖๗๒,๐๕๐.๐๐ 

ตารางที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง

(บาท)
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

	 สรุปผลการเบิกจ่ายงบกลาง	ค่าใช้จ ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	วันท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	เป็นเงิน	๑๑๒,๙๒๒,๗๗๘.๕๙	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๗.๔๙	การส�ารอง

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	 เป็นเงิน	๑๒,๗๓๓,๙๘๑.๐๘	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๘.๗๔	 เงินกันไว้

เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน	 เป็นเงิน	๑๙,๕๑๘,๗๒๓.๕๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๓๙	งบประมาณคงเหลือ	

เป็นเงินทั้งสิ้น	๕๕๐,๓๕๓.๘๓	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๓๘

ตารางที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง

                                               รายการ                                   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   

๗.๑	งบเงินอุดหนุน

๘. โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี่ในพื้นที่ ลุ ่มน�้าแม่งอนอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ ต�าบลแม่งอน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ ่มเกษตรกร

ผู ้ปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในพ้ืนที่ลุ่มน�้าแม่งอนฯ)

๘.๑	งบเงินอุดหนุน

๙. โครงการกิจกรรมบริหารงานส�านักงาน กปร. ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เพิ่มเติม (งวดที่  ๓) (ศูนย์สารสนเทศ)

๙.๑	งบด�าเนินงาน	

๑๐. โครงการกิจกรรมบริหารงานส�านักงาน กปร. ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

เพิ่มเติม (งวดท่ี ๔) (แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ)

๑๐.๑	งบด�าเนินงาน

๑๐.๒	งบลงทุน

๑๑. โครงการกิจกรรมบริหารงานส�านักงาน กปร. ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(งวดท่ี ๕)

๑๑.๑	งบด�าเนินงาน

๑๑.๒	งบลงทุน	

ยอดรวม

				๑๔,๖๗๒,๐๕๐.๐๐	
    

๑,๕๗๘,๙๘๐.๐๐ 

๑,๕๗๘,๙๘๐.๐๐	
     

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

     

๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

   

๑๕,๗๙๙,๕๐๐.๐๐ 

    

๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

				๑,๑๙๙,๕๐๐.๐๐	

    

 ๕,๕๖๓,๑๐๐.๐๐ 

     

๒๗๖,๐๖๐.๐๐	

				๕,๒๘๗,๐๔๐.๐๐	

๑๔๕,๗๒๕,๘๓๗.๐๐

(บาท)
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง

๑. งบกลางโครงการติดตั้ง

สถานีตรวจวัดอากาศในพ้ืนที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ

๑.๑	งบด�าเนินงาน

๑.๒	งบลงทุน

๒. โครงการอุทยานสิง่แวดล้อม

นานาชาติสิรินธร อ�าเภอชะอ�า 

จังหวัดเพชรบุรี

๒.๑	งบเงินอุดหนุน

๓. โครงการกจิกรรมบรหิารงาน

ส� านักงาน กปร .  ประจ� า

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (งวดที ่๑)

๓.๑	งบด�าเนินงาน

๓.๒	งบลงทุน

๓.๓	งบรายจ่ายอื่น

๔. โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พืน้ทีท่รงงาน) อันเนือ่งมาจาก

พระราชด� าริ  ( งบบริหาร

โครงการและ งานปรับปรุง

พระต�าหนกั) อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย

๔.๑	งบเงินอุดหนุน

๕. โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พืน้ทีท่รงงาน) อันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ (โครงการปลูก

และศึกษาพันธุ ์หญ้าแฝกฯ 

ประจ� าป ี  ๒๕๕๙) อ�าเภอ

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๕.๑	งบเงินอุดหนุน

๖. โครงการกจิกรรมบรหิารงาน

ส� านั กงาน กปร .  ประจ� า

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ิม

เติม (งวดที่ ๒)

๖.๑	งบด�าเนินงาน

๖.๒	งบลงทุน

   ๘,๒๒๘,๘๒๕.๐๐ 

   

๓,๓๔๘,๘๐๐.๐๐	

			๔,๘๘๐,๐๒๕.๐๐	

  

๑๖,๔๖๕,๑๔๖.๐๐ 

  

๑๖,๔๖๕,๑๔๖.๐๐	

  

๓๓,๑๔๓,๑๐๐.๐๐ 

 

๓๐,๓๘๗,๓๒๕.๐๐	

				๖๓๙,๘๗๕.๐๐	

			๒,๑๑๕,๙๐๐.๐๐	

  

๔๕,๑๓๓,๗๒๖.๐๐ 

  

๔๕,๑๓๓,๗๒๖.๐๐	

  

๓,๑๙๓,๗๒๐.๐๐ 

   

๓,๑๙๓,๗๒๐.๐๐	

   

๑,๕๙๗,๖๙๐.๐๐ 

   

๑,๕๖๘,๘๐๐.๐๐	

					๒๘,๘๙๐.๐๐	

๒,๕๔๐,๐๐๒.๐๘ 

   

๒,๕๔๐,๐๐๒.๐๘	

-

         

        -  

         

-  

  

๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

   

๗๐๐,๐๐๐.๐๐	

        -  

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

        

-  

         

-  

        

-  

         

-  

         -  

 

        

-          

-          

  ๕,๖๐๘,๒๖๐.๙๒ 

     

๘๐๘,๗๙๗.๙๒	

		๔,๗๙๙,๔๖๓.๐๐	

  

๑๖,๔๖๕,๑๔๖.๐๐ 

  

๑๖,๔๖๕,๑๔๖.๐๐	

  

๒๐,๑๐๗,๑๙๑.๖๗ 

  

๑๘,๙๖๖,๓๘๓.๖๖	

				๖๓๖,๕๗๘.๐๑	

				๕๐๔,๒๓๐.๐๐	

 

 ๔๕,๑๓๓,๗๒๖.๐๐ 

  

๔๕,๑๓๓,๗๒๖.๐๐			

๓,๑๙๓,๗๒๐.๐๐ 

   

๓,๑๙๓,๗๒๐.๐๐	

    

๕๑๐,๑๗๐.๐๐ 

   

	๔๘๑,๒๘๐.๐๐					

๒๘,๘๙๐.๐๐	

         -  

          

-  

-  

         

 -  

        

 -  

  

๑๐,๖๘๙,๗๗๔.๐๐ 

  

๑๐,๖๘๙,๗๗๔.๐๐	

         -  

-

         -  

         -  

                 

 -  

         

 -  

    

-

๗๖๓,๘๖๒.๕๐ 

    

๗๖๓,๘๖๒.๕๐	

-

  ๘๐,๕๖๒.๐๐ 

          

-  

		๘๐,๕๖๒.๐๐	

        

 -  

       

 -  

  

๔๖,๑๓๔.๓๓ 

  

๓๑,๑๖๗.๓๔	

			๓,๒๙๖.๙๙	

		๑๑,๖๗๐.๐๐	

        -  

        -  

       

 -  

       

  -  

 

-

๓๒๓,๖๕๗.๕๐	

 

๓๒๓,๖๕๗.๕๐	

        -  

รายการ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร

(บาท)

การส�ารองเงนิกนั

ไม่มีหนี้ผูกพัน

(บาท) 

กนัไว้เบกิเหลี่ยมปี 

กรณีมีหนี้ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

คงเหลือ

(บาท)
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง

๗. โครงการพัฒนาแหล่งน�้า

เพือ่บริหารจดัการทรพัยากรน�า้

ชุมชนตามแนวพระราชด�าริ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (มูลนิธิ

อุทกพัฒน์)

๗.๑	งบเงินอุดหนุน

๘. โครงการส่งเสรมิสตรอว์เบอร์รี่

ในพ้ืนที่ลุ่มน�้าแม่งอนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าร ิต�าบลแม่งอน 

อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

(กลุม่เกษตรกรผูป้ลกูสตรอว์เบอร์รี่

ในพื้นที่ลุ่มน�้าแม่งอนฯ)

๘.๑	งบเงินอุดหนุน

๙. โครงการกิจกรรมบริหาร

งานส�านักงาน กปร. ประจ�า

ปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เพิม่เตมิ 

(งวดท่ี ๓) (ศูนย์สารสนเทศ)

๙.๑	งบด�าเนินงาน

๑๐. โครงการกิจกรรมบริหาร

งานส�านักงาน กปร. ประจ�า

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มเติม

(งวดที่ ๔) (แผนงานเผยแพร่

ป ระชาสั มพั นธ ์ โ ค ร งการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ)

๑๐.๑	งบด�าเนินงาน

๑๐.๒	งบลงทุน

๑๑. โครงการกิจกรรมบริหาร

งานส�านักงาน กปร. ประจ�า

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (งวดที ่๕)

๑๑.๑	งบด�าเนินงาน

๑๑.๒	งบลงทุน

ยอดรวม

  ๑๔,๖๗๒,๐๕๐.๐๐ 

  

๑๔,๖๗๒,๐๕๐.๐๐	

   

๑,๕๗๘,๙๘๐.๐๐ 

   

๑,๕๗๘,๙๘๐.๐๐	

    

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

    

๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

  

๑๕,๗๙๙,๕๐๐.๐๐ 

  

๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	

			๑,๑๙๙,๕๐๐.๐๐	

   

๕,๕๖๓,๑๐๐.๐๐ 

    

๒๗๖,๐๖๐.๐๐	

			๕,๒๘๗,๐๔๐.๐๐	

๑๔๕,๗๒๕,๘๓๗.๐๐

-  

        

-  

         

-  

         

-  

         

-  

-

๖,๐๕๖,๙๓๙.๐๐ 

  

๖,๐๕๖,๙๓๙.๐๐	

        -  

๑,๘๓๗,๐๔๐.๐๐ 

       

 -

๑,๘๓๗,๐๔๐.๐๐

๑๒,๗๓๓,๙๘๑.๐๘

๘.๗๔% 

         -  

         

-  

         

-  

        

         

 -  

    

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

    

๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

   

๔,๐๘๙,๐๒๗.๐๐ 

  

๓,๒๔๙,๓๗๗.๐๐	

			๘๓๙,๖๕๐.๐๐	

  

๓,๖๒๖,๐๖๐.๐๐ 

    

๒๗๖,๐๖๐.๐๐	

๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	

๑๙,๕๑๘,๗๒๓.๕๐

๑๓.๓๙% 

 ๑๔,๖๗๒,๐๕๐.๐๐ 

  

๑๔,๖๗๒,๐๕๐.๐๐	

   ๑,๕๗๘,๙๘๐.๐๐ 

   

๑,๕๗๘,๙๘๐.๐๐	

         

 -  

        

 -  

   

๕,๖๕๓,๕๓๔.๐๐ 

   

๕,๒๙๓,๖๘๔.๐๐	

				๓๕๙,๘๕๐.๐๐	

         

 -  

         

 -  

          -  

๑๑๒,๙๒๒,๗๗๘.๕๙

๗๗.๔๙% 

        -  

        

-  

        

 -  

        

 -  

       

 -  

        

 -  

       

 -  

        

 -  

        -  

 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

        

 -  

	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	

 

๕๕๐,๓๕๓.๘๓

๐.๓๘% 

การส�ารองเงนิกนั

ไม่มีหนี้ผูกพัน

(บาท) 

กนัไว้เบกิเหลี่ยมปี 

กรณีมีหนี้ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

คงเหลือ

(บาท)

รายการ งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร

(บาท)
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

แผนภูมิภาพที่ ๖ แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แผนภูมิภาพที่ ๗ แสดงการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณ งบกลางที่ได้รับ และผลการใช้จ่ายเงิน
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๐.๕๕๐๓
(๐.๓๘%)

๑๒.๗๓๔๐
(๘.๗๔%)

๑๙.๕๑๘๗
(๑๓.๓๙%)

๑๑๒.๙๒๒๘
(๗๗.๔๙%)

เงินกันไม่มีหนี้

เงินกันมีหนี้

เบิกจ่าย

คงเหลือ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เงินกันไม่มีหนี้

เงินกันมีหนี้

จ่ายจริง

คงเหลือ
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

	 การปฏิบัติงานของส�านักงาน	กปร.	ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส�านักงาน	กปร.	ประจ�าปี	๒๕๕๙	

ประกอบด้วย	๒	มิติ	๔	ด้าน	 ได้แก่	 มิติภายนอกด ้านประสิทธิผล	มิติภายนอกด ้านคุณภาพ	มิติภายในด้าน

ประสิทธิภาพ	และมิติภายในด้านพัฒนาองค์การ	ซ่ึงผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ในภาพรวมได้

คะแนน	 ๔.๖๙๒๘	 เมื่อเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานระหว่างปี	 ๒๕๕๗	 -	 ๒๕๕๙	 รายละเอียดปรากฏตาม

แผนภูมิที่	๘	

หมายเหตุ	:	มิติด้านคุณภาพปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๕๙	ส�านักงาน	กปร.	ได้รับการยกเว้นไม่มีตัวชี้วัดด้านนี้

ผลการด�าเนนิงานตามค�ารบัรอง

การปฏบิัติราชการของส�านักงาน กปร. ปี ๒๕๕๙

แผนภูมิที่ ๘ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ส�านักงาน กปร.
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๒๕๕๗	 	 ๒๕๕๘	 	 ๒๕๕๙
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

 

มิติภายนอก

ตัวชี้วัด
				ปี	๒๕๕๗		 										ปี	๒๕๕๘												ปี	๒๕๕๙

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลการ

ด�าเนนิงาน

ร้อยละของผลการด�าเนินการเป็นไปตามแผน

เฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติโดย	 กปร.	

หรอืประธาน	กปร.	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙

ระดับความส�าเร็จของประชาชนที่ ได ้ รับ

ประโยชน์และความรูจ้ากศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ร้อยละของผลลพัธ์การด�าเนินงานโครงการเป็น

ไปตามวตัถปุระสงค์ส�าหรับโครงการทีไ่ด้รับการ

อนุมัติงบประมาณจาก	กปร.	ในปีงบประมาณ	

๒๕๕๗	–	๒๕๕๘

จ�านวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับ

การจัดตั้งเพื่อการขยายผลแนวพระราชด�าริใน

ปีงบประมาณ	๒๕๕๗

ร้อยละของผลลัพธ์การด�าเนนิงานของศนูย์เรยีนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ส�าหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่จัดตั้ง

ก่อนปีงบประมาณ	๒๕๕๗

ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินงานศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ระดับความส�าเร็จของการขยายผลแนวพระ

ราชด�ารใินกลุ่มเยาวชน	รุ่นที่	๕

ร้อยละการด�าเนินงานโครงการค่ายเยาวชน

สืบสานพระราชด�าริ	รุ่นที่	๕

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริที่

น�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาศักยภาพ

เครือข่ายการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ

ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผน

ร้อยละ

๑๐๐

ระดับ	๕

ร้อยละ

๙๐

๑๒	ศูนย์

ร้อยละ	

๙๐

-

ระดับ	๕

-

ระดับ	๕

-

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

ร้อยละ

๑๐๐

-

ร้อยละ

๙๕

-

-

-

ระดับ	๕

-

ระดับ	๕

-

ร้อยละ

๑๐๐

-

ร้อยละ	

๘๐

-

-

ร้อยละ	

๑๐๐

-

ร้อยละ	

๘๐

-

ร้อยละ	

๙๕

ร้อยละ	

๙๙.๐๘

ระดับ	๕

ร้อยละ

๙๕.๕๕

๒๒	ศูนย์

ร้อยละ	

๙๓.๔๔

-

ระดับ	๕

-

ระดับ	๕

-

ร้อยละ	

๙๗.๘๓

-

ร้อยละ

๘๖.๕๔

-

-

-

ระดับ	๕

-

ระดับ	๕

-

ร้อยละ

๙๗.๙๕

-

ร้อยละ	

๘๖.๗๘

-

- 

ร้อยละ	

๙๘.๗๔

-

ร้อยละ	

๘๔.๔๓

-

ร้อยละ	

๙๙.๓๗

ด้านประสิทธิผล
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

มิติภายนอก

ตัวชี้วัด
					ปี	๒๕๕๗		 											ปี	๒๕๕๘														ปี	๒๕๕๙

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลการ

ด�าเนนิงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๐	ด้าน

การเกษตรและชนบท

ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนด

นโยบาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ลงทุน

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ภาพรวม

ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับการประหยัดน�้า

ระดบัความส�าเรจ็ของการพฒันาประสทิธภิาพ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ

ร้อยละการพฒันาประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ

ภาครฐั

-

-

ร้อยละ

๙๕

ระดับ	๕

-

ระดับ	๕

-

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

ระดับ	๕

ร้อยละ

๘๗

ร้อยละ

๙๖

ระดับ	๕

-

ระดับ	๕

-

ระดับ	๕

ร้อยละ	

๘๗

ร้อยละ	

๙๖

ระดับ	๕

ระดับ	๕

-

ร้อยละ	

๖๐

-

-

ร้อยละ	

๙๙.๐๘

ระดับ	๕

-

ระดับ	

๔.๗

-

ระดับ	๑

ร้อยละ	

๙๖.๖๓

ร้อยละ	

๙๙.๐๕

ระดับ	๕

-

ระดับ	

๔.๔

-

ระดับ	๑

ร้อยละ	

๙๙.๑๒

ร้อยละ	

๙๘.๙๕

ระดับ	๕

ระดับ	๕

-

ร้อยละ	

๖๐

ด้านประสิทธิผล

ด้านคุณภาพ

มิติภายใน

ตัวชี้วัด
				ปี	๒๕๕๗		 											ปี	๒๕๕๘														ปี	๒๕๕๙

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลการ

ด�าเนนิงาน

ด้านประสิทธิภาพ

ได้รับการยกเว้น

ได้รับการยกเว้น
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

 

ระดับความส�าเร็จของการจัดท�ารายงาน

ลักษณะส�าคัญขององค์การ

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ

ระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสการด�าเนนิงาน

ของหน่วยงาน

ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการ

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการตามแผน

สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ	๕

ระดับ	๕

ร้อยละ	

๘๕.๐๐

ร้อยละ	

๙๐

ร้อยละ	๕

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

ระดับ	๕

ระดับ	๕

ร้อยละ	

๘๐

-

-

-

ระดับ	๕

ระดับ	๘๐

-

-

ระดับ	๕

ระดับ	๓

ร้อยละ	

๙๖.๔๕

ร้อยละ	

๗๕.๗๐

ร้อยละ	๕

ระดับ	๕

ระดับ	๕

ร้อยละ	

๘๐.๑๑

-

-

-

ระดับ	๕

ระดับ	

๘๓.๘๖

-

-

ตัวชี้วัด
				ปี	๒๕๕๗		 												ปี	๒๕๕๘													ปี	๒๕๕๙

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

เกณฑ์คะแนน

ระดบั	๕

ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลการ

ด�าเนินงาน

ผลการ

ด�าเนนิงาน

ด้านพัฒนาองค์การ

					ค่าคะแนนรวมทั้ง	๒	มิติ	(๔	ด้าน)					 								 	 ๔.๘๓๙๒	 						๔.๓๘๖๐	 													๔.๖๙๒๘							

   หมายเหตุ :	-	ค่าคะแนนปี	๒๕๕๙	เป็นผลการประเมินตนเองเบื้องต้น
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

โครงการชุมชนสืบสานพระราชด�าริ

การด�าเนนิการตามนโยบายก�ากบัองค์การทีด่ ีประจ�าปี ๒๕๕๙

“พวกเราชาวชุมชน	๘	ชุมชน	แขวงบางยี่ขัน	กราบขอบพระคุณชาว	กปร.	ทุกท่านที่น�าพาพวกเราไปศึกษา

ดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ในโครงการชุมชน

สบืสานพระราชด�าร	ิประจ�าปี	๒๕๕๙	เพือ่ส่งเสรมิอาชพีตามพระราชด�าร	ิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

เราทุกคนได้ฝึกอบรมและฝึกอาชีพหลายอย่าง	เช่น	ท�าขนมลูกชุบ	ท�ามะม่วงแช่อิ่ม	(ซึ่งในเรื่องนี้เราสามารถ

บูรณาการต่อยอดเป็นผลไม้อื่นได้	เช่น	ตะลิงปิง	มะดัน	ฯลฯ)	การท�าสบู่บ�ารุงผิวที่มีคุณภาพ	ต้นทุนต�่า	การ

เพาะเห็ด	ซึ่งผู้ได้รับการอบรมนี้	ปลื้มปิติมาก	 เพราะนี่คือการขยายฐานอาชีพสู่ชุมชน	นั่นย่อมหมายถึง	

ถ้าขยนัหมัน่เพยีร	ความขดัสนในเศรษฐกจิชมุชนจะหายไป	ความสขุ	ความหวังในอนาคตที่รุ่งโรจน์จะค่อย	ๆ	

ฉายแสงเรืองรองข้ึน	 เราชาวชุมชน	 ๘	 ชุมชนขอตอบแทนท่านด้วยการปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรม	 ยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใย

พสกนิกรรากหญ้าอย่างพวกเราทุกคน”

อาจารย์จงกล	ศรีพระลาน

ชุมชนคลองเจ้าครุฑ

	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้จัดโครงการชุมชนสืบสานพระ

ราชด�าริ	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานตามนโยบาย

ก�ากับองค์การที่ดี	 โดยโครงการชุมชนสืบสานพระราชด�ารินี้

เป็นโครงการที่จัดต่อเน่ืองเป็นปีที่	๔	มีกระบวนการศึกษา

ดงูานเรียนรูจ้ากพืน้ทีจ่ริงภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหนิซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยใน

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	นี้ได้น�าประชาชนใน	๘	ชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียงส�านักงาน	กปร.	ได้แก่	ชุมชนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์	

ชุมชนวัดดาวดึงษาราม	ชุมชนศรีอุลัย	ชุมชนคลองเจ้าครุฑ	

ชุมชนสะพานไม้	ชุมชนวัดคฤหบดี	ชุมชนบ้านปูน	และชุมชน

โค้งถ่าน	จ�านวน	๘๙	คน	ในช่วงวันที่	๒๖–๒๗	มีนาคม	๒๕๕๙	

เดินทางไปศึกษาเรียนรู ้แนวทางการด�าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยการรับฟังประสบการณ์ใน

การสนองพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก

นายโกวิทย์	เพ่งวาณิชย์	อดีตรองเลขาธิการ	กปร.	ผู ้ปฏิบัติ

และน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช ้

ในชี วิตหลังเกษียณอายุ	 หลังจากนั้นมีกิจกรรมที่ให้ผู ้ร ่วม

โครงการได้ฝึกปฏิบัติจริง	แบ่งออกเป็น	๒	กลุ่ม	คือ

	 กลุ่มแรก	เป็นกลุ่มเพาะเห็ด	โดยทีมวิทยากรจากงาน

ส่งเสริมการเกษตร	 เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการท�าก้อนเชื้อ

เห็ดแบบครบวงจร	 การท�าโรงเรือนอย่างไรให้เหมาะสมกับ

ก้อนเห็ดที่จะเพาะ	 การดูแลรักษา	 รดน�้าอย่างไร	 อุณหภูมิที่

เหมาะสมส�าหรับก้อนเชื้อเห็ด	สุดท้ายการเก็บผลผลิตเห็ดได้

เมื่อใด	 ซึ่งหลักจากเรียนรู ้ทุกกระบวนการแล้ว	 ทุกคนยัง

ได ้รับก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานไปทดลองปลูกเองที่บ้าน	

เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มา

	 กลุ ่ ม ท่ีสอง 	 เป ็นกลุ ่ มท� าขนมประกอบอาชีพ	

และผลิตของใช้ในครัวเรือน	เรียนรู ้ 	จ�านวน	๓	หลักสูตร

ด้วยกัน	คือ	

๑)	 การท�าขนมลูกชุบ	 ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ	 การกวน

ถ่ัวหรือเผือก	การปั ้น	การลงสี	และการชุบวุ ้นให้สวยงาม	

๒)	การท�ามะม่วงแช่อิ่ม	ควรใช้มะม่วงแก้ว	ซ่ึงมีรสเปรี้ยว	

ระยะเวลาในการดองมะม่วงและการแช่อิ่ม	ทั้งนี้	สามารถ

น�าผลไม้อื่น	ๆ	มาท�าแช่อิ่มได้อีกด้วย	และ	๓)	เรียนรู้เกี่ยวกับ

การท�าสบู่น�้านมข้าว	 ซ่ึงมีสรรพคุณบ�ารุงผิว	 อีกท้ังต ้นทุน

วัตถุดิบต�่ า 	 สามารถปรุงแต ่งกลิ่นและเพิ่มสรรพคุณให ้

กับสบู ่ได้หลายชนิด	ซึ่งหลังจากเรียนรู ้ ทุ กหลักสูตรแล ้ ว	

ทุกคนยั ง ได ้ รับผลิตภัณฑ ์ที่ ท� า 	ไม่ว ่าจะเป ็นขนมลูกชุบ	

มะม่วงแช่อิ่ม	สบู ่น�้านมข้าวไปชิมและใช้กันอย่างทั่วหน้า

	 ส�านักงาน	 กปร.	 หวังเป็นอย่างยิ่งว ่า	 โครงการ

ชุมชนสืบสานพระราชด�าริที่จัดขึ้นทุกป ี 	 จะช ่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบบริเวณส�านักงาน	กปร.	

ให้เห็นถึงคุณค่าของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถ

น�าความรู ้ ท่ี ได ้มาประยุกต ์ใช ้ ในชีวิตประจ�าวัน	 รวมทั้ ง

สามารถน�าแนวทางมาบูรณาการในการพัฒนาคนในชุมชน

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึนต่อไป	
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การด�าเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม

	 คณะกรรมการจริยธรรมประจ�าส�านักงาน	 กปร.	 ที่มี	

ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ได้ประชุมรวม	๓	ครั้ง	เพื่อพิจารณาผลการ

ด�าเนินงานด้านส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของส�านักงาน	กปร.	

และพจิารณาเหน็ชอบแผนปฏบิติัการด้านการส่งเสรมิจรยิธรรม

และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส�านกังาน	กปร.	

ประจ�าปี	๒๕๕๙	เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานต่อไป

	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร	 “จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ	ส�านกังาน	กปร.”	ประจ�าปี	

๒๕๕๙	ระหว ่างวันที่ 	๓๐	สิงหาคม–๒	กันยายน	๒๕๕๙	

ณ	ส�านักงาน	กปร.	และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	

อ�าเภอชะอ�า	 จังหวัดเพชรบุรี	 เพื่อเสริมสร้างความรู ้ความ

เข้าใจด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้บคุลากรของส�านกังาน	

กปร.	ในเรื่องแนวคดิ	หลักปฏบิตัิ	และตัวอย่างการด�าเนินงานส่ง

เสริมจริยธรรม	และธรรมาภิบาลของหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐ

และองค์กรเอกชน	มีบุคลากรเข้าร่วม	๔๐	คน	โดยกระจาย

ในทุกระดับ	และในวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๕๙	ได้จัดกิจกรรม

บรรยายเรื่อง	 “จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการท�างาน

สนองพระราชด�าริ”	 โดย	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ประธาน

กรรมการจริยธรรม	 ส�านักงาน	 กปร.	 ให ้ผู ้บริหาร	 และ

บุคลากรของส�านักงาน	กปร.	ได้รับฟัง

การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต

 

การด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

	 ด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารด้านการส่งเสรมิจรยิธรรม

และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ	ส�านักงาน	กปร.	

ประจ�าปี	๒๕๕๙	เช่น	การพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนโดยเพิ่ม

ช่องทางการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับจริยธรรมและการทุจริตให้กับ

คณะกรรมการจรยิธรรมฯ	ผ่านทางกล่องรบัข้อมลูท่ีตดิตัง้ภายใน

ส�านกังาน	กปร.	มกีารเผยแพร่ความรูด้้านคณุธรรมและจรยิธรรม	

ผ่านทางจดหมายข่าว	ส�านกังาน	กปร.	บอร์ดประชาสมัพนัธ์	และ

เว็บไซต์ของส�านักงาน	 กปร.	 และจัดรายการจริยธรรมจ�าขึ้นใจ	

ทางเสียงตามสายภายในส�านักงาน	 กปร.	 ในช่วงเวลาเช้าและ

กลางวัน	เป็นประจ�าทุกวันท�างาน	เป็นต้น	

	 ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนินการตามแนวทางการประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั	

(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)	โดยผลการประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของส�านกังาน	กปร.	

ประจ�าปี	๒๕๕๙	มผีลคะแนนร้อยละ	๘๐.๑๑	อยูใ่นระดบัสงูมาก

	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ร่วมเป็นองค์กรต้นแบบประเมิน

ระดบัองค์กรคณุธรรมคู่สญัญาหน่วยงานของรฐั	ร่วมกับศนูย์พฒันา

นวตักรรมต่อต้านการคอร์รัปชัน	โดยมกีารจัดกิจกรรมเมือ่วนัที	่๒๒	

มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	ส�านักงาน	กปร.	นอกจากนี้	ยังได้สนับสนุน

กิจกรรมของเครือข่าย	 โดยร่วมเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	๘	ระหว่างวันที่	๑-๒	กันยายน	๒๕๕๙	

กับศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ส�านักงาน	กปร.	ท�าหน้าท่ีในการประสานด�าเนินงานในด ้ านการส ่ ง เสริม

ธรรมาภิบาล	การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 การส ่งเสริมคุ ้มครองจริยธรรม	 และการจัดการเรื่องร ้องเรียน	

โดยมีผลการด�าเนินงาน	ประกอบด้วย
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ผลการด�าเนินงาน
ของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ประจ�าปี ๒๕๕๙



49

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

และสิ่งแวดล้อม	 หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	

และคณะ	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนเฝ้าฯ	รับเสด็จ	

ในการนี้ทรงพระสุหร่ายช้าง	 ให้อาหารช้าง	 ปล่อยช้างคืนสู่

ธรรมชาติ	จ�านวน	๖	เชือก	และสัตว์ป่า	จ�านวน	๑๑	ชนิด	รวม	

๔๖๑	 ตัว	 และเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ซับจ�าปา	

อ�าเภอท่าหลวง	จังหวัดลพบุรี	เพื่อทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ซับจ�าปา

วันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนนายร ้อยพระจุลจอมเกล ้า จังหวัดนครนายก

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเก่ียวข้าวโดยรถเกี่ยวข้าว	

ณ	แปลงสาธิตการเกษตร	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

จังหวัดนครนายก	โดยมี	นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	กรรมการ

และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 พลโทถกลเกียรติ	 นวลยง	

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 นายสุจินต์	

ไชยชุมศักดิ์	 ผู้ว่าราชการจังหวดันครนายก	นายลลติ	ถนอมสิงห์	

รองเลขาธกิาร	กปร.	พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	

นัก เรียนนายร ้อย	 และเกษตรกรในจั งหวัดนครนายก	

ร่วมรับเสด็จ	ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปได้ดังนี้

	 ๑.	ให้นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

ปลูกเห็ดฟาง	นอกจากที่ปลูกเห็ดนางฟ้าแล้ว	และส่วนท่ีเหลือ

ยังสามารถน�าไปท�าปุ ๋ยหมักได้อีกด้วย

	 ๒.	พื้นท่ีนาท่ีเป็นแก้มลิง	(ตัวอย่างท่ีลพบุรี)	ต้องดูแล

ให้สามารถท�านาได้ก่อน	เพราะต้องใช้พื้นที่ส�าหรับเก็บน�้าใน

ฤดูน�้าหลาก

	 ๓.	ที่ปัตตานีไปส่งเสริมข้าวที่ผลผลิตสูง	แต่ไม่ตรง

กับความต ้องการของชาวบ้าน	รวมท้ังไม ่สามารถท�าเป็น	

แหล่งผลติเมลด็พนัธ์ุได้เนือ่งจากไม่บรสิทุธิ	์ขอให้มลูนธิชิยัพัฒนา	

และส�านักงาน	กปร.	ได้ช่วยเหลือปัญหาดังกล่าวด้วย

	 ในรอบปี	๒๕๕๙	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี 	 ได ้ มีพระราชด� าริ เพื่ อช่วยเหลือ

ประชาชนในภมูภิาคต่าง	ๆ 	ซึง่ส�านักงาน	กปร.	ได ้รับสนองพระ

ราชด�าริ 	สรุปตามรายภาคดังนี้
 

พื้นที่ภาคกลาง
วันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ศูนย ์วิจัยข ้าว จังหวัดสุพรรณบุรี
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง	 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัด

สุพรรณบุรี 	 เ พื่ อ เ ป ็ นอ งค ์ ป ระธ าน ในพิ ธี เ ป ิ ด อ าคา ร

เฉลิมพระเกียรติ	 และอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านข้าว	 โดยมี	

นายสุภัทร	ศรีสุนทรพินิต	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี	

นายอนันต์	 สุวรรณรัตน์	 อธิบดีกรมการข้าว	 นายปวัตร	์

นวะมะรัตน	ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนือ่ง

มาจากพระราชด�าร	ินายสวัุฒน์	เจียระคงมัน่	ผู้อ�านวยการกองวิจัย

และพัฒนาข้าว	นายสุรพล	จัตุพร	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยข้าว

สุพรรณบุรี	พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

วันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่าซับลังกา ต�าบลล�านารายณ์ 

อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุ รี

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง	 เขตรักษาพันธุ ์สัตว ์

ป่าซับลังกา	ต�าบลล�านารายณ์	อ�าเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุร	ี

โดยมีนายสุเมธ	ตันติเวชกุล	ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาต	ิ

นายเกษมสนัต์	จณิณวาโส	ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

การตามเสด็จฯและสรุปพระราชด�าริ
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วันที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ งแวดล ้อมแหลม

ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี

	 เสด็จพระราชด�าเ นินไปยังโครงการศึกษาวิจัย

และพัฒนาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้อันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ

เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติฯ	

โดยมี	นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนา	

หม่อมหลวงจริพันธุ	์ทววีงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	นายสนทิ	ขาวสอาด	

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	พลโทธนดล	สุรารักษ์	เจ้ากรม

การทหารช่าง	นายทวี	เต็มญารศิลป์	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

ชลประทาน	 กรมชลประทาน	 และ	 ศาสตราจารย ์เกษม	

จันทร์แก้ว	 ผู ้อ�านวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ง

แวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 	พร้อม

ด้วยข้าราชการ	 และประชาชน	 เฝ้าฯ	 รับเสด็จในโอกาสนี้	

ท อ ด พ ร ะ เ น ต ร นิ ท ร ร ศ ก า ร พั น ธุ ์ ข ้ า ว แ ล ะ ก า ร ใช ้

ประโยชน์	 ทอดพระเนตรนิทรรศการเทคโนโลยีทันสมัย	

จากน้ันเสด็จพระราชด�าเนนิประทบัรถไฟฟ้าไปยงัอาคารปฏบัิติ

การวจิยัด้านข้าว	 ทอดพระเนตรแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ ์

คัด	 พันธุ ์หลัก	แปลงแสดงพันธุ ์ข ้าว	และแปลงอนุรักษ ์

พัน ธุกรรมข ้ าว 	 นิทรรศการ เกี่ ยวกับการศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรม

วัดทิพย ์สุคนธาราม อันเ น่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

	 สมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชนินีาถ	ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ	ให้สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพระพุทธ

เมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์	 ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์	ณ	 บริเวณลานประทักษิณ	พุทธอุทยานพระพุทธ

เมตตาประชาไทยฯ	วดัทพิย์สคุนธาราม	อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

กาญจนบรุ	ีโดยม	ีนายพลากร	สวุรรณรฐั	องคมนตรี	พลเอกประยทุธ์	

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	นายจิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	

รองเลขาธิการพระราชวัง	และผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์	 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์	 ทีขะระ	 รองราช

เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 ส�านักราช

เลขาธกิาร	นายชชูาต	ิฉยุกลม	ทีป่รกึษาโครงการพฒันาตามแนว

พระราชด�าริ	 ส�านักราชเลขาธิการ	 นายดนุชา	 สินธวานนท์	

รองเลขาธกิาร	กปร.	นายสเุทพ	น้อยไพโรจน์	อธบิดกีรมชลประทาน	

นายสมศกัดิ	์สมบญุโต	ผูว่้าราชการจังหวดักาญจนบรุ	ีนายธัญญา	

เนตธิรรมกุล	รองอธบิดีกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	

รักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ ์พืช	

นางเปรมพมิล	พมิพ์พันธุ	์รองอธบิดกีรมป่าไม้	ข้าราชการ	ผูน้�าท้องถิน่	

และประชาชน	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็	ในการนี	้สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้า

เปิดแพรคลมุป้ายช่ืออาคารนทิรรศการอนสุรณ์แห่งการตืน่รู	้ และ

ทอดพระเนตรนิทรรศการ	 โดยมีนายวีระชัย	ณ	นคร	 บรรยาย

นทิรรศการองค์พระพทุธประวตัแิละประวตัสิมเดจ็พระมหาธีราจารย์
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วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน 
ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา

	 เสด็จพระราชด�าเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	เพื่อ

ทรงติดตามผลการด�าเนินงานของโรงเรียน	 โดยมีนายอนุกูล	

ตังคณานุกูลชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	หม่อมหลวง

จิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	พลต�ารวจโทดร	ปิ่นเฉลียว	

ผู ้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 นายณรงค์	 ลีนานนท์	

รองอธิบดีกรมชลประทาน	 พร ้อมด ้วยข ้าราชการและ

ประชาชนในพื้นท่ีเฝ้าฯรับเสด็จ	 ในการนี้	 ได้มีพระราชด�าริให้

กรมชลประทานพิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพสระเก็บน�้าของ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสานให้สามารถ

เก็บกักน�้าได้ปริมาณเพิ่มมากข้ึน	เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน

น�้าใช้ส�าหรับกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียนในช่วงฤดูแล้ง	

ตามที่ค รู ใหญ ่ ได ้กราบบังคมทูลรายงานถึงป ัญหาการ

ขาดแคลนน�้าของโรงเรียน

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลปิระเวศน์วทิยา 

ต�าบลอ่างคีรี อ�าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 
	 นายสมศักด์ิ	ปะริสทุโธ	เหมทานนท์	ผูว่้าราชการจังหวัด

จันทบุรี 	 หม ่อมหลวงจิรพันธุ ์ 	 ทวีวงศ ์ 	 เลขาธิการ	กปร.	

พลต�ารวจโทดร	ปิ่นเฉลียว	ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

นายทวี	เต็มญารศิลป์	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน	

(ด้านจัดสรรน�้าและบ�ารุงรักษา)	 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ	

ข้าราชการ	รวมถึงประชาชนในจังหวัดจันทบุรี	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	

ในการน้ี	ได้พระราชทานสิง่ของ	แก่ครตู�ารวจตระเวนชายแดน	ผูแ้ทน

นกัเรยีน	พระราชทานพนัธุไ์ม้และเมลด็พนัธุ์ผกัแก่ผูแ้ทนชาวบ้าน	

จากนั้น	ทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานด้านต่าง	ๆ 	

ของโรงเรียน	 ประกอบด้วย	 การด�าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต�าบลอ่างคีรี	การสาธิตการเรียนการสอนและ

เรอืนพยาบาล	การแปรรูปถนอมอาหาร	กจิกรรมอาหารกลางวนั	

ทรงเยีย่มหน่วยแพทย์พระราชทาน	และราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ	รบัเสดจ็	

ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั	 การด�าเนนิงาน

ห้องสมุด	 โครงการฝึกอาชีพนักเรียน	 และกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียน	ตามล�าดับ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว 

ต�าบลขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

	 พระราชทานสิ่งของแก่ครูต�ารวจตระเวนชายแดน	

ผู้แทนนักเรียน	พระราชทานพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทน

ชาวบ้าน	 ทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินโครงการเกษตร

เพือ่อาหารกลางวนั	การแปรรปูถนอมอาหารและกจิกรรมอาหาร

กลางวัน	ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรที่

มาเฝ ้าฯ	 รับเสด็จ	 ทอดพระเนตรการด�าเนินงานห้องสมุด	

การสาธิตการเรียนการสอน	 และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	

พร ้อมทั้ งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร ่วมกับคณะครูและ

นักเรียน	รวมถึงคณะหน่วยแพทย์พระราชทาน	ตามล�าดับ

	 ในการนี	้มพีระราชด�ารสิรปุความว่า	ให้กรมชลประทาน

พจิารณาส�ารวจเพือ่พฒันาแหล่งน�า้เดมิ	และการพฒันาแหล่งน�า้

บริเวณโดยรอบโรงเรียนเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการอุปโภค

และบริโภค	
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม ต�าบลพวา 

อ�าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

	 ทรงติดตามการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ	

และมีพระราชด�าริสรุปความได้	ดังนี้

	 ให้กรมชลประทานพจิารณาแนวทางการพฒันาสระน�า้

และฝายทีม่อียูเ่ดมิบรเิวณโรงเรยีน	ให้มนี�า้เพียงพอกบัความต้องการ

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง 

ต�าบลวังสมบูรณ์ อ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
 
	 นายภัครธรณ์	 เทียนไชย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว	

หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 พลต�ารวจโทดร	

ปิ ่นเฉลียว	 ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 นายดนุชา	

สินธวานนท์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	 นายโสภณ	 ธรรมรักษา	

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา	 (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)	

พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนในพื้นท่ี	 เฝ้าฯ	 รับเสด็จ	

โอกาสนี	้ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน	

พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู ้แทนชาวบ้าน	

จากน้ัน	ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนินงานของ

โรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าร	ิ

ซึ่งได้มีพระราชกระแสเรื่องถั่วเมล็ดแห้งว ่าหากมีปริมาณ	

ไม่เพียงพอให้ขยายพื้นที่ปลูกหรือให้ปลูกถั่วมะแฮะเสริม	

ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน	 โครงการเกษตร

เพือ่อาหารกลางวนั	การฟักไข่ในตู้ฟัก	ซึ่งดัดแปลงมาจากตู้เยน็	

การฝึกอาชพีและการผลติน�า้ส้มควนัไม้	น�า้หมกัชวีภาพ	ปุ๋ยอินทรีย์	

การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ท่ีศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ 	จังหวัดฉะเชิ งเทรา	เข้ามา	สนับสนุน

องค์ความรู้และปัจจัยการผลิต

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ 

ต�าบลวังใหม่ อ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
 
	 หม ่อมหลวงจิรพันธุ ์ 	 ทวีวงศ ์ 	 เลขาธิการ	 กปร.	

พลต�ารวจตรีเทพ	 อมรโสภิต	 รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	นายสญัชัย	เกตวุรชัย	รองอธบิดกีรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง	

นายดนุชา	 สินธวานนท์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	 พร้อมด้วย

ข้าราชการและประชาชนได้มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ	

	 โอกาสนี	้ได้พระราชทานสิง่ของแก่ครใูหญ่	ผูแ้ทนนกัเรียน

และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพนัธุผ์กัแก่ผูแ้ทนชาวบ้าน	

จากน้ัน	 ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนินงานของ

โรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชด�าริ	

จากน้ัน	 นายสัญชัย	 เกตุวรชัย	 รองอธิบดีกรมชลประทาน	

กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน�้า

คลองพระสะทึง	จังหวัดสระแก้ว	พร้อมเสนอแนวทางการเพิ่ม

ศักยภาพแหล่งน�้าของโรงเรียนด้วยการน�าน�้าจากอ่างเก็บน�า้

คลองพระสะทึง	 ซึ่งอยู ่ในเขตพื้นที่ส่งน�า้ของโครงการมาเตมิลง

สระเกบ็น�า้ของโรงเรยีนเพือ่ให้เพยีงพอต่อการใช้งานด้านการเกษตร	

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี

ได ้มีพระราชด�าริให ้กรมชลประทานพิจารณาด�าเนินการ

ภายในปี	๒๕๕๙	และได้มีพระราชกระแสเรื่องความก้าวหน้า

ข อ ง โ ค ร ง ก า รอ ่ า ง เ ก็ บน�้ า ห ้ ว ย โ สม ง 	 ซ่ึ ง ร อ ง อ ธิ บ ดี

กรมชลประทานได้กราบบงัคมทูลว่า	ในปี	๒๕๕๙	จะด�าเนิน

การปิดกั้นล�าน�้าเดิมเพื่อเริ่มเก็บกกัน�า้ในช่วงฤดูฝนที่จะถึง	

จากนั้น	เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรโครงการเกษตร

เพ่ืออาหารกลางวัน	 งานประมง	การฝึกอาชีพ	 การแปรรูป

ผลผลติ	การผลติปุย๋ชวีภาพ	กจิกรรม	ห้องสมดุ	สหกรณ์	ห้องเดก็เลก็

ก่อนวัยเรียน	และได้มีพระราชกระแสกับครูใหญ่ว่า	ควรปลูก

ต้นน้อยหน่าในโรงเรียน	เพราะแม้ผลจะออกยาก	แต่สามารถน�า

ใบมาใช้แก้ปัญหาโรคเหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนได้
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุ เคราะห์ 

ต�าบลวังทอง อ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 
	 ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่	 ผู ้แทนนักเรียน	

และพระราชทานพันธุ ์ ไม ้ผลและเมล็ดพันธุ ์ ผั กแก่ผู้แทน

ชาวบ้าน	จากน้ันเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรการสาธติ

การเรียนการสอน	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	การฝ ึก

อาชีพ 	 และทรง เยี่ ยมหน ่ วยแพทย ์พระราชทานและ

ประชาชนที่เฝ้าฯรับเสด็จ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 

ต�าบลท่ากระดาน อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
	 ได้มีพระราชกระแสถึงการบริหารจัดการของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรม

ด้านการเกษตรให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นท่ี

ได้ทุกโรงเรียน	จากน้ัน	ทอดพระเนตรการเลี้ยงเห็ด	และได้มี

พระราชกระแสให้โรงเรียนจัดท�าการแสดงขั้นตอนการท�าเห็ด

ตะกร้าในรูปแบบวีดิทัศน์สั้น	 ๆ	 จากนั้น	 ทอดพระเนตร

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ซึ่งมีพระราชกระแส

ให้ถ่ายทอดความรู ้เรื่องการท�าผ้าไหมไปสู ่รุ ่นลูกหลานเพื่อ

ช่วยสืบทอดองค์ความรู้ต่อไป

โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ต�าบลท่ากระดาน 

อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
	 ได ้มีพระราชกระแสถึงเรื่องการปลูกเห็ดนางฟ้า

เนื่องจากเป็นเห็ดที่สามารถน�ามาแปรรูปได ้หลากหลาย	

นอกจากนี้	ได้มีพระราชด�ารัสแก่คณะเข้าเฝ้าฯ	สรุปความว่า	

	 “...การด�าเนนิงานของโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน

ไม่ใช่เรือ่งง่าย	และต้องพบปัญหาหลายเรือ่ง	แต่กส็ามารถจดัการ

ไปได้ทีละข้ันตอนจนสามารถด�าเนินการมาได้เป็นอย่างดีจนถึง

ปัจจุบัน	ดังนั้น	การที่ทุกท่านจะกระท�าเรื่องใดแล้วเกิดปัญหา	

ขอให้ค่อยด�าเนินการแก้ไขแล้วจะผ่านพ้นไปด้วยดี	 และขอให้

ทุกท่านประสบความส�าเร็จ	ขอให้มีความก้าวหน้าต่อไป...”

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

โครงการอ่างเก็บน�า้คลองหลวง รัชชโลทร อนัเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ

 
	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค ์ ไปทรงเป ิด

โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวง	 รัชชโลทร	 อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	โดยมี	พลเอก	ฉัตรชัย	สาริกัลป์ยะ	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 หม่อมหลวงจิรพันธุ ์	 ทวีวงศ	์

เลขาธิการ	กปร.	นายเลิศวิโรจน์	โกวัฒนะ	รองปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	นายคมสนั	เอกชยั	ผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุ	ี

พร้อมด้วยข้าราชการและราษฎรในพื้นที่เฝ้าฯรับเสด็จ	 ทรง

รับฟังสรุปผลการด�าเนินการก่อสร้าง	และทรงกดปุ ่มเปิด

แพรป ้าย	 จากนั้น	 ทรงปลูกต้นประดู ่ป ่า	 ทอดพระเนตร

นิทรรศการ	ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โครงการสระเกบ็น�า้พระราม ๙ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดปทุมธานี

 

 เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรผลงานประกวด	

“	โครงการประกวดออกแบบสิง่ประดษิฐ์กงัหนัลมเทคโนโลยลีมต�า่”	

และพระราชทานถ้วยรางวัล	ณ	โครงการสระเก็บน�้าพระราม	๙	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดปทุมธานี

	 ในการน้ี	 ได้มพีระราชด�าริ	 “ให้ลดการใช้สารเคมี	 ในการ

ท�าการเกษตร	น�า้จะได้ไม่เจอืปนสารเคม	ีและให้ใช้น�า้อย่างประหยดั	

พร้อมกันน้ี	มพีระราชด�ารเิกีย่วกบัการทดลองปลกูต้นไม้	ทีแ่ปลง

ชาน�้ามัน	ความว่า	น่าจะน�าไม้ทนเค็มไปทดลองปลูกในแปลง

ชาน�้ามัน	ที่ท�าไม่ได้ผล	เพราะว่าดินเค็ม

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลห้วยสตัว์ใหญ่ อ�าเภอหวัหิน จังหวดัประจวบครีขัีนธ์
 
	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงาน	

โดยมี	 นายทวี	 นริสศิริกุล	 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์

นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	พลต�ารวจโทดร	

ป่ินเฉลียว	ผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	นายโสภณ	ธรรม

รักษา	วิศวกรใหญ่ท่ีปรกึษาด้านวศิวกรรมโยธา	กรมชลประทาน	

และคณะเฝ้าฯ	 รับเสด็จ	 ทรงเปิด	 “อาคารมณรีตัน์”	ซึง่ร้าน

จิตรลดาและประชาชน	ร่วมกันสร้างขึ้น		เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ในโอกาสฉลอง

พระชนมาย	ุ๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘	และทดแทนอาคารเรียน

ชั่วคราวเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น

 ในการน้ี	 ได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้กรมชลประทาน	

ด�าเนนิการจดัหาน�า้เพือ่ช่วยเหลอืโรงเรียนและราษฎรบ้านป่าละอู	

โดยการขุดลอกสระเก็บน�า้ของโรงเรียนจ�านวน	๒	แห่ง	และขดุลอก

สระเก็บน�้าของหมู่บ้านป่าละอู	 จ�านวน	๑	แห่ง	 รวมถึงขุดลอก

ฝายห้วยป่าเลา	พร้อมปรับปรุงระบบส่งน�้าและอาคารประกอบ	

เพือ่สนบัสนนุน�า้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภคและการเกษตร	ตลอดจน

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน	 ให้มีน�้าใช้

อย่างเพียงพอ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๘ 

ต�าบลศาลาลัย อ�าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์
 
	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงาน	

โดยม	ีหม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	 เลขาธกิาร	กปร.	พลต�ารวจตรเีทพ	

อมรโสภิต	 รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 นายทวี	

เต็มญารศิลป ์ 	 ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านวิศวกรรมชลประทาน	

กรมชลประทาน	และคณะเฝ้าฯ	รบัเสดจ็	ในการนี	้ได้พระราชทาน

พระราชด�าริให้	 กรมชลประทาน	พิจารณาด�าเนินการจัดหาน�้า

เพือ่ช่วยเหลอืโรงเรยีนและราษฎรบ้านป่าหมาก	 ให้มีน�้าใช้อย่าง

เพยีงพอ	 โดยการปรบัปรงุฝายดังกล่าวให้มัน่คง	พร้อมตดิตัง้เคร่ือง

สบูน�า้	และจัดสร้างถังเก็บน�้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

ศนูย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านครีล้ีอม หมูท่ี ่ ๑ 

ต�าบลช้างแรก อ�าเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
 
	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงาน	

โดยมี	 นายทวี	 นริสศิริกุล	 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์

นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	พลต�ารวจโทดร	

ปิ่นเฉลียว	 ผู ้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	 นายโสภณ	

ธรรมรกัษา	วศิวกรใหญ่ท่ีปรกึษาด้านวศิวกรรมโยธา	กรมชลประทาน	

และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

	 โอกาสน้ี	ทรงเปิดศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านคีรีล้อม	 ที่สร้างขึ้นตามพระราชด�าริ	 โดยภาคเอกชน

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน	 และพระราชทาน

พระราชทรัพย์สร้างบ้านพักครู	เปิดสอนเมื่อปี	๒๕๕๗	ในระดับ

ปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่	๖	

	 ในการนี้ 	 	ได ้มีพระราชด�าริ ให ้กรมชลประทาน	

จัดหาน�้าให้ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม	

เพื่อใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	และสนับสนุนการ

อุปโภคบริโภคของโรงเรียนให้มีน�้าใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดป	ี

โดยการปรับปรุงระบบประปาภูเขาเดิม	พร้อมก่อสร้างถังพักน�้า

และถังกรองน�้า	 รวมถึงขุดลอกสระเก็บน�้าภายในโรงเรียนศูนย์

การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา	(บ้านปาเกอะญอ)	

หมู่ที่	๖	ต�าบลป่าเด็ง	อ�าเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	

และให้กรมชลประทาน	 จัดหาน�้าช่วยเหลือศูนย์การเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา	 (บ้านปาเกอะญอ)	 และ

ราษฎรในหมู ่บ้าน	 ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของหน่วย

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 ให้มีน�้าใช้อย่างเพียงพอ	 โดย

การจัดท�าฝายก่ึงถาวรพร้อมระบบส่งน�้าและถังเก็บน�้า

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โรงเรยีนวัดศรนีวลธรรมวมิล เขตหนองแขม กรงุเทพมหานคร

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้า

การด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�ารแิละโครงการเสรมิสร้าง

ศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	 โดยมี	 หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ ์	 บริพัตร	

ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 หม่อมหลวงจิรพันธุ ์	 ทวีวงศ	์

เลขาธิการ	กปร.	พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ	ข้าราชการ	

รวมถึงประชาชน	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	ในการนี้	มีพระราชด�าริสรุป

ความได้ว ่า	“	ให้น�าชุดสื่อ	๖๐	พรรษาเฉลิมพระเกียรติฯ

มาแจกให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูลด้วย”	

โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง

	 ทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการ

ตามพระราชด�าริและโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและ

เยาวชนเพื่ อคุณภาพชีวิต ที่ดี ในพื้นที่ ก รุง เทพมหานคร	

ประกอบด้วย	ทอดพระเนตรการจดัการเรยีนการสอนงานอาชพี	

กิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู ้	 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวัน	 กิจกรรมธนาคารออมทรัพย์	 กิจกรรมร้านสหกรณ์

นักเรียน	 พร้อมทั้งทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู

และนักเรียน	 ทรงปลูกต้นจ�าปีสิรินธร	 ทรงเยี่ยมราษฎร	

ตามล�าดับ

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ

	 ทรงติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานโครงการ

ตามพระราชด�าริและโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและ

เยาวชนเพื่ อคุณภาพชีวิต ที่ดี ในพื้นที่ ก รุง เทพมหานคร	

ประกอบด้วย	 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 กิจกรรม

สหกรณ์ร้านค้า	สหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงด�านาโดยทรงรถปักด�า	

ณ	แปลงสาธิตการเกษตร	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	

ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ	และทรงรับฟังบรรยายสรุปผล
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

การด�าเนินงานแปลงสาธิตการเกษตร	พร้อมทั้งการช่วยเหลือ

ราษฎรจังหวัดนครนายกซึ่งประสบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความได้	ดังนี้	

	 (๑)	 พิจารณาขุดลอกหรือตบแต่งก�าจัดวัชพืชปาก

คลองมะขามเฒ่า

	 (๒)	 ตรวจสอบคุณภาพน�้าในคลองพระยาบันลือ

ซ่ึงมีคราบสนิมบนผิวน�้า	โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดกูาลเพาะปลกู

	 (๓)	พิจารณาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในศูนย์พันธุ์ไม้ภาคใต้	

ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 (๔)	พิจารณาปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	(Hydroponic)	

โดยเปรียบเทียบระหว่างใช้ปุ๋ยแบบปกติ	กับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

จากธรรมชาติ	 ซ่ึงพบว่าโรงเรียนในกรุงเทพมหานครใช้ปุ ๋ย

ชีวภาพจากธรรมชาติ	 แล้วมีต้นทุนถูกกว่าเท่าตัว	 แต่ผลผลิต

ไม่แตกต่างกัน

	 จากน้ัน	ได้เสด็จฯ	ไปทรงด�านาโดยทรงรถปักด�า	และ

ทรงเก็บเกี่ยวผลผลิตบนคันนา	 อาทิ	 น�้าเต ้า	 บวบ	 และ	

แตงกวา	เป็นต้น

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ 

จังหวัดสมุทรปราการ
 

	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิดสะพานศึกษาธรรมชาติ	 “เขื่อน

ขันธ์มรรคา”	 ณ	 สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนคร

เขื่อนขันธ์	 อ�าเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ทรง

ปลูกต้นยางนา	 ทรงกดปุ ่มเปิดแพรคลุมป้ายสะพานศึกษา

ธรรมชาต	ิ“เขือ่นขนัธ์มรรคา”	จากน้ันทรงทอดพระเนตรวดีทิศัน์	

“การท ่ า เรือแห ่ งประ เทศไทยกับสวนสาธารณะและ

พฤกษศาสตร ์ศรีนครเขื่ อนขันธ ์” 	 และทอดพระเนตร

นิทรรศการ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

บ้านโคกไทรงาม ต�าบลบ้านจารย์ อ�าเภอสงัขะ จงัหวดัสุรนิทร์
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงติดตามผลการด�าเนินงาน

ของมูลนิธิชัยพัฒนาและทรงเยี่ยมราษฎรกลุ ่มผู ้ผลิตเมล็ด

พันธุ ์ข้าวหอมมะลิ	 ๑๐๕	 พระราชทาน	 “เพื่อนช่วยเพื่อน”	

โดยม	ีหม่อมหลวงจริพนัธุ	์ ทววีงศ์	 เลขาธกิาร	กปร.	นายอรรถพร	

สิงหวิชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	นายดนุชา	สินธวานนท์	

รองเลขาธิการ	กปร.	นายลลิต	ถนอมสิงห์	ผู้ช่วยเลขาธิการ

มลูนิธิชัยพัฒนาและรองเลขาธกิาร	กปร.	นายเทอดศกัดิ	์บณุยขจร	

ผู ้ เ ช่ียวชาญด ้านการพัฒนาแหล ่ งน�้ า 	 มูลนิ ธิชัยพัฒนา	

ว่าที่ร้อยตรี	 ไพเจน	 มากสุวรรณ์	 รองอธิบดีกรมชลประทาน	

และคณะเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า	 ให้ราษฎรขุดสระไว้ใช้

กันเองได้หรือไม่	โดยส�ารวจความสมัครใจและความต้องการ

ของราษฎรด้วย	การด�าเนินงานให้ใช้เครื่องจักรเครื่องมือและ

งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา	

	 จากนั้น	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังกลุ่มผู้ผลิตอาหาร

สัตว์จากหอยเชอรี่	บ้านโคกไทรงาม	โดยมี	ดร.ทองเลียน	บัวจูม	

และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ประภากร	 ธาราฉาย	จากคณะ

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 และคณะ	

กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริม

การใช้หอยเชอร่ีเป็นอาหารสัตว์	 และโครงการส่งเสริมการ

เลี้ยงไก่กระดูกด�า

	 จากนัน้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงับ้านของนางปัด	 วริตัน์	

ราษฎรบ้านโคกไทรงาม	ทอดพระเนตร	บ้านที่พระราชทาน

ให้ทดแทนบ้านเดิมที่เสียหายจากวาตภัยท้ังหลัง
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บ้านหนองไผ่ ต�าบลระแงง อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

		 	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังบริเวณพ้ืนที่โครงการ

ก่อสร้างระบบส่งน�้าเพิ่มเตมิจากสถานสีูบน�้าด้วยไฟฟ้าอ่างเกบ็น�า้

ห ้วยล�าพอก	 (บ้านกางของ)	 เพื่อจัดหาน�้าช่วยเหลือราษฎร

สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ	 ๑๐๕	พระราชทาน	

“เพ่ือนช่วยเพ่ือน”	 ทอดพระเนตรแปลงนาผลิตเมล็ดพันธุ์ของ

สมาชิกกลุ่มที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	 โดยมี	 ว่าที่ร้อยตรี	 ไพเจน	

มากสุวรรณ์	รองอธิบดีกรมชลประทาน	กราบบังคมทูลรายงาน

ผลการด�าเนินงานก่อสร้างระบบส่งน�า้เพิม่เตมิจากระบบท่อส่งน�า้เดมิ	

ความยาวรวม	๑,๐๐๐	เมตร	แบ่งเป็น	การวางท่อส่งน�า้	ความยาว	

๖๐๐	เมตร	และก่อสร้างคลองส่งน�า้ดาดคอนกรตี	ความยาว	๔๐๐	

เมตร	สามารถส่งน�้าให้พื้นทีไ่ด้ประมาณ	๕๐๐	ไร่	โดยใช้น�้าต้นทุน

จากอ่างเก็บน�า้ห้วยล�าพอก	ซึง่มคีวามจุประมาณ	๑๑,๒๐๐,๐๐๐	

ลูกบาศก์เมตร	

	 ในการน้ี	ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า	

		 ๑.	ขอให้ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา	มาส�ารวจความ

ต้องการการขุดลอกสระที่ต้ืนเขิน	 รวมทั้งส�ารวจการขุดสระ	

ขุดบ่อให้กับราษฎรที่มีความต้องการ	 และเมื่อได้ข้อมูลแล้ว	

ให้ด�าเนินการขุดในช่วงเดือนมกราคม	 ๒๕๕๙	 ทั้งนี้	 หาก

ราษฎรมีน�้าแล้วควรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ผ่านเกณฑ์ด้วย

		 ๒.	อยากให้มีการแปรรูปสินค้าและงานหัตถกรรมที่

มีอยู ่ในท้องถิ่น	 โดยขอให้ร้านภัทรพัฒน์มาดูแลและปรับปรุง	

เพื่อให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

บ้านขอนแก ่น ต�าบลหนองฮะ อ�าเภอส�าโรงทาบ 

จังหวัดสุรินทร์
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

หอมมะลิ	๑๐๕	พระราชทาน	“เพื่อนช่วยเพื่อน”	โดยมีผู้แทน

มูลนิธชิยัพฒันากราบบงัคมทลูรายงานผลการด�าเนนิงาน	 ในการนี	้

ได้มีพระราชด�าริ	 ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าท่ีเหมาะสมให้กับ

ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว

		 นอกจากนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า	อยากให้มีการปลูกหม่อน

เลีย้งไหมในหมูบ้่านดงักล่าว	ส่วนผ้าพืน้เมอืง	นอกจากจะทอไว้ใช้เอง	

อยากให้เอามาขายให้กับร้านค้าของพระองค์	 และขอให้

ส�านกังานมลูนธิชิยัพัฒนามาสอนการท�าผลติภณัฑ์พื้นเมอืงให้มี

ความหลากหลาย	เช่น	การจัดท�าผลติภณัฑ์จากเสือ่กก	เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ 

บ้านกุง ต�าบลหนองฮะ อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

	 โดยมีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ	 ๑๐๕	

พระราชทาน	และราษฎรในพื้นท่ี	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	ในการเสด็จ

พระราชด�าเนินครั้งนี้	 ได้มีพระราชด�าริแก่หม่อมหลวงจิรพันธุ	์

ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	กปร.	ความว่า	ขอให้ส�านักงาน	กปร.	

ไปด�าเนินการจัดท�าศูนย์เมล็ดพันธุ ์ข ้าว	ในเขตพื้นที่ภาคใต	้

ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได ้ด�าเนินการไว ้เบื้องต ้นแล้วท่ีอ�าเภอ

ปะนาเระ	และอ�าเภอหนองจกิ	จงัหวดัปัตตาน	ีโดยให้ด�าเนนิการ

เป็นไปตามระบบเมล็ดพันธุ์ข้าว	 และขอให้ไปศึกษาดูงานของ

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	ที่ภาคอีสาน	ภาคเหนือ	

หรือภาคกลาง	 โดยขอให้ประสานการด�าเนินงานศูนย์เมล็ด

พนัธุ์ข้าวในเขตพื้นที่ภาคใต้กับส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา) ต�าบลรัตนบุรี 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนบ้านหนองกา	

(ประชารัฐพิทยา)	 ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายผลของโครงการพัฒนา

พ้ืนที่เกษตรผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอ

รัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์	ที่ด�าเนินการโดยมูลนิธิชัยพัฒนา	โดย

มีหม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายอรรถพร	

สิงหวิชัย	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	นายดนุชา	สินธวานนท	์

รองเลขาธิการ	กปร.	นายลลิต	ถนอมสิงห์	ผู้ช่วยเลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนาและรองเลขาธกิาร	กปร.	นายเทอดศกัดิ	์บุณยขจร	

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน�้า	 มูลนิธิชัยพัฒนา	นายเอนก	

รัตน์ปิยะภาภรณ์	 ที่ปรึกษาส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	 นายทวี	 เต็มญารศิลป์	 ผู ้เชี่ยวชาญด้าน

วศิวกรรมชลประทาน	กรมชลประทาน	และคณะ	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

โครงการก่อสร้างอาคารระบายน�้าฝายบ้านหนองโดน 

ต�าบลหนองโดน อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายเสรี	ศรีหะไตร	ผู ้ว ่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	พลโทธวัช	

สุกปลั่ง	แม่ทัพภาคที่	๒	นายลลิต	ถนอมสิงห์	ผู้ช่วยเลขาธิการ

มลูนธิชิยัพฒันาและรองเลขาธกิาร	กปร.	นายเทอดศกัด์ิ	 บุณยขจร	

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน�้า	มูลนิธิชัยพัฒนา	นายโสภณ	

ธรรมรักษา	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา	 กรมชลประทาน	

และคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า

		 ๑.	ในช่วงน�้าท่วมหรือน�้ามามาก	ให้หาวิธีการน�าน�้า

ไปเก็บไว้ในสระน�้าหรือในแปลงนาของเกษตรกร	เพื่อเก็บน�้า

ไว้ใช้ในช่วงฤดูท�านาหรือท�าการเกษตร

	 ๒.	 กรมชลประทานได้จัดท�าโครงการแก้ไขปัญหา

เรื่องน�้าท่วมน�้าแล้งแล้ว	 ขอให้ผู้มีหน้าท่ีด้านการเกษตรส่งเสริม

กิจกรรมให้ได้จังหวะกับเรื่องของน�้า	 ดังเช่นที่เขื่อนบางนรา	

จังหวัดนราธิวาส	 มีการลงแรงลงมือและใช้ให้คุ ้มประโยชน์	

ซึ่งในเรื่องนี้จังหวัดบุรีรัมย์รับที่จะจัดท�าแผนพัฒนาอาชีพต่าง	ๆ 	

ให้เหมาะสมกับราษฎรในพ้ืนที่ต่อไป

บ้านหนองโดน ต�าบลหนองโดน อ�าเภอล�าปลายมาศ 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

	 ในบริเวณหนองจระเข้เผือก	ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งน�้า

ที่กรมชลประทานได้ด�าเนินการขุดลอกและวางระบบผันน�้า

จากแหล่งน�้าต้นทุนมาเติม	เพื่อช่วยเหลือราษฎรสมาชิกกลุ่ม

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ	๑๐๕	พระราชทาน	ซึ่งประสบ

ปัญหาขาดแคลนน�้าท�าการเกษตร	ในการเสด็จพระราชด�าเนิน

ครั้งนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี

ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า	

		 ๑.	ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น�้าขึ้น	แม้จะไม่ได้อยู่ใน

กลุ่มเมล็ดพันธุ์ก็ต้องให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ใช้น�้าด้วย	และ

ให้มีระบบบริหารจัดการน�้าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้า

ทางการเกษตร	 โดยให้กลุ ่มผู ้ใช้น�้ามีส่วนร่วมในการบริหาร

การใช้น�้าให้เป็นเวลา	 จะได้มีปริมาณน�้าเพียงพอและทั่วถึง	

และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรีมัย์มาช่วยดแูลในเรื่องน้ีด้วย
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	 ๒.	 การด�าเนินงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วย

ไฟฟ้าบ้านหนองเสม็ดน้อย	ที่จะด�าเนินการในระยะต่อไป	

อาจจะมีปัญหาเร่ืองค่ากระแสไฟฟ้า	 ให้ไปประสานกับการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้หรอืไม่	เนือ่งจากค่าสบูน�า้มรีาคาสงูมาก	ซึง่

ในเรื่องนี้	นายศิวสรรค์	ขอบใจกลาง	นายก	อบต.	หนองโดน	ได้

กราบบังคมทูลว่า	 หากค่ากระแสไฟฟ้ามีราคาแพงจะขอรับการ

สนบัสนนุเป็น	solar	farm	น่าจะด	ีและประหยดัค่ากระแสไฟฟ้าได้	

ซึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเกษตรกรตัวอย่างจ�านวน	 ๓	 ราย

ท่ีด�าเนินการในเรื่ องการสูบน�้ าด ้ วยพลั งงานแสงอาทิตย	์

ใ นการนี้	 ได้มีพระราชด�าริเพ่ิมเติม	 ให้ส�านักงาน	 กปร.	 ไป

พิจารณาความเหมาะสมในการแก้ปัญหาน�้าแล้งด้วยการสูบน�้า

พลังงานแสงอาทิตย์	 โดยควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงความ

คุ้มค่า	คุ้มทุน	การดูแลรักษา	และปริมาณแสงแดดในพื้นที่อย่าง

ละเอียด	โดยการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มาช่วยงาน

มูลนิธิชัยพัฒนาด้วย	นอกจากนี้	พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ

นี้มี	๒	ต�าบล	คือ	ต�าบลหนองโดน	และต�าบลช่อผกา	จงึควรมี

การท�าข้อตกลง	(MOU)	ในเรือ่งต่าง	ๆ	โดยควรก�าหนดอายเุวลาใน

การท�าข้อตกลง	และมีการลงนามกันเป็นระยะ	จะได้มีการรับรู้

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากน้ี	 ในพ้ืนที่บริเวณนี้ยังประสบ

ปัญหาเรือ่งน�า้หลายต�าบล	จงึควรพจิารณาแก้ไขปัญหาทัง้ลุม่น�า้

ล�าปลายมาศ

		 ๓.	ให้ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาด�าเนินการ

ส�ารวจข้อมูลราษฎรที่ผลิตพันธุ ์ข ้าวในพื้นที่	 และส่งเสริม

การท�าบ่อเก็บกักน�้าประจ�าไร่นา	 พร้อมแนะน�าให้เกษตรกร

ท�านาโดยใช้วิธีปักด�า	อย่าใช้เครื่องจักร	ให้ใช้แรงงานมากขึ้น	

จะท�าให ้สามารถตรวจพบเมล็ดข ้ าวปนท่ีไม ่ ได ้ เกณฑ ์

มาตรฐาน	ตลอดจนให้หาตัวอย่างความส�าเร็จของเกษตรกร

ที่ท�าได้ดีเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มชาวบ้านสนใจท�าตาม	 โดยขยายผล

แบบค่อยเป็นค่อยไปและพัฒนาให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านต่อไป

โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาล�านางรอง อ�าเภอโนน

ดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

	 โดยมี	 นายเสร	ี ศรีหะไตร	 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย	์

นายดนุชา	สินธวานนท์	 รองเลขาธิการ	กปร.	นายพิพัฒพงศ์	

อศิรเสนา	ณ	อยธุยา	ผูแ้ทนพเิศษส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหา

กษัตริย์	และกรรมการบริหาร	บริษัท	ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร	

จ�ากัด	พลเอก	สนั่น	มะเริงสิทธิ์	 อดีตแม่ทัพภาคที่	๒	นายทวี	

เต็มญารศิลป ์ 	 ผู ้ เชี่ ยวชาญด ้านวิศวกรรมชลประทาน	

กรมชลประทาน	และคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	 ได้มีพระราชด�าริเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	 ความ

ว ่า	 ขอให้ก�าชับแผนและการปฏิบัติให้ถูกต ้องตรงกัน	 ต ้อง

ระมัดระวังเรื่องผลกระทบจากโรงงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับ

ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้เคยเกิดขึ้นที่โรงงานอื่นมาแล้วด้วย	

เช่น	เรื่องการบ�าบัดน�้าเสีย	และควรมีการประชาคมฟังความ

เห็นจากประชาชนด้วย	นอกจากนี้	ต้องดูในเรื่องสภาพบริบท

ต่าง	ๆ	ของสังคมให้ดี	เพราะในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่าง

กันมาก	เพื่อที่จะท�าให้ราษฎรได้ประโยชน์และพอใจ	รวมท้ัง

ต้องดูเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ เป ็นเครื่องดื่ม	

เช่น	เรือ่งกลิน่	และควรมกีารแปรรปูอย่างอืน่เพือ่ท่ีจะได้ช่วยรบัซือ้

ผลผลิตของชาวบ้านด้วย	ไม่ใช่เน้นผลิตน�้ามะเขือเทศอย่างเดียว	

ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง 

ต�าบลโคกมะม่วง อ�าเภอปะค�า จังหวัดบุรีรัมย์
 

	 โดยม	ีพลต�ารวจโทดร	ป่ินเฉลยีว	ผูบั้ญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธกิาร	กปร.	นายนพดล	

ไพฑรูย์	รองผูว่้าราชการจงัหวัดบุรีรัมย์	นายทวี	เต็มญารศิลป์
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน	กรมชลประทาน	และ

คณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	ในการนี้	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ได้มีพระราชด�าริแก่นายดนุชา	สินธวานนท์	

รองเลขาธิการ	กปร.	และนายทวี	เต็มญารศิลป์	ผู้เชี่ยวชาญฯ	

กรมชลประทาน	ความว่า	ให้พิจารณาจัดหาน�้าสนับสนุนศูนย์

การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง	 ท่ีอยู่ใน

ระหว่างก่อสร้างศูนย์การเรียนแห่งใหม่

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

บ้านส้มป่อย ต�าบลส้มป่อย อ�าเภอราษไีศล จงัหวดัศรสีะเกษ
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายยุทธนา	 วิริยะกิตติ	 ผู ้ ว ่ าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	

นายลลิต	ถนอมสิงห์	ผู้ช่วยเลขาธิการส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

และรองเลขาธิการ	กปร.	นายเทอดศักดิ์	บุณยขจร	ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพัฒนาแหล่งน�า้	มลูนธิชิยัพฒันา	และคณะ	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็

	 ในการน้ี	 ได้ทอดพระเนตรสภาพแปลงนาในที่ดิน

ส่วนพระองค์	โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนากราบบังคมทูล

รายงานผลการด�าเนินงาน	 จากน้ัน	 มีพระราชปฏิสันถารกับ

ผู ้น้อมเกล้าฯ	 ถวายที่ดิน	 และราษฎรที่ท�านาบนที่ดินส่วน

พระองค์เพื่อน�าร่องเข้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะล	ิ

๑๐๕	 พระราชทาน	 “เพื่อนช่วยเพื่อน”	 ซึ่งด�าเนินการโดย	

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	จังหวัดสุรินทร์

	 ในการเสด็จพระราชด�าเนินครั้งนี้	สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีได้มีพระราชด�าริ	ความว่า

		 ๑.	 หญ้าแฝกท่ีปลูกรอบบริเวณพื้นที่ท่ีขุดลอกฝาย

เป็นฟันหลอ	ให้ด�าเนินการปลูกใหม่อย่างถูกวิธี	และให้ปลูก

ต้นไม้เพ่ิมเติมเพ่ือความร่มเย็น	สวยงามด้วย

 

	 ๒.	ขอให้ส�านกังานมลูนธิิชัยพฒันาและกรมชลประทาน	

ด�าเนินการขุดลอกคลอง	 ซึ่งอยู่อีกฝั ่งของฝายบ้านตรอกล่าง

เพ่ือส่งน�า้ช่วยเหลอืราษฎร	ตามท่ีนายพชิยั	ธรสาธติกลุ	ประธาน

กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม่ต�าบลตมู	ขอพระราชทานความช่วยเหลอื

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก�าพร ้า (หลัก ๖๗) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

	 โดยม	ีนายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา	

หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	ศาสตราจารย์	

ดร.	 ไพรัช	 ธัชยพงษ์	 ที่ปรึกษาอาวุโส	 ส�านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	พลต�ารวจโทดร	ปิ่นเฉลยีว	

ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	นายโสภณ	ธรรมรักษา	

ผู ้ทรงคุณวุฒิกรมชลประทาน	 นายนริศโรจน์	 เฟื ่องระบิล	

อุปทูตไทยประจ�า	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	และ

ผู้แทนฝ่ายลาว	 พลจัตวา	 สินทะวง	 ไซยะกอน	 รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงป้องกันความสงบ	พร้อมด้วยข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 โดยมีรายละเอียดสรุปได้	ดังน้ี	

	 จุดที่	 ๑	 เสด็จฯ	 ไปยังอาคารสโมสร	 พร้อมทอด

พระเนตรนิทรรศการการด�าเนินงานต่าง	ๆ	ของโรงเรียน

	 จุดที่	๒	 เสด็จฯ	 เปิดป้ายอาคารเรียนรู้	 “เลิศมิตร”	

หมายถึง	 อาคารที่น� ามาซึ่ งมิตรภาพอันยอดยิ่ ง 	 ซึ่ ง ได ้

พระราชทานงบประมาณในการจัดสร ้ างอาคารเรียน

คอมพิวเตอร์	 และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	 จัดหา

ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ	พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร	์

จ�านวน	๒๐	เคร่ือง

	 จุดท่ี	 ๓	 ทรงเปิดป้ายโครงการระบบประปาและ

น�้าดื่มสะอาด	โดย	นายทวีพร	สักหนอลาด	รองผู้อ�านวยการ
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

โรงเรยีนวฒันธรรมชนเผ่าเดก็ก�าพร้า	กล่าวรายงานความเป็นมา

ของโครงการ	 พร้อมขอพระราชทานชื่อ	 “น�้าด่ืมมิ่งมิตร”	

สามารถผลติน�า้ดืม่ได้วนัละประมาณ	๙๐–๑๒๐	ถงัใหญ่	(๒๐	ลติร)

	 จุดที่	 ๔	 ทรงเปิดป้าย	 “ศูนย์กีฬามิ่งมิตร”	 พร้อม

พระราชทานอุปกรณ์กีฬา	 โดยมี	 นายสุวิทย ์ 	 สิมะสกุล	

เลขาธิการสมาคมไทย–ลาวเพื่อมิตรภาพ	 และ	 นายฟองสะลัด	

จนัทะวง	รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนฯ	ถวายรายงาน	ประกอบด้วย	

สนามบาสเกตบอล	สนามวอลเลย์บอล	สนามแบดมินตัน	

ลานออกก�าลังกายกลางแจ้ง	พร้อมเครื่องออกก�าลังกาย

	 ในการน้ี	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	ได้มพีระราชด�าร	ิกบั	นายสเุมธ	ตันติเวชกลุ	เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 ไพรัช	 ธัชยพงษ์	ที่ปรึกษาอาวุโส	

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ดังนี้	

	 ๑.	ได้มีการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของ

นกัเรยีนในโรงเรยีนอย่างเพยีงพอแล้ว	 เหน็สมควรเน้นการส่งเสรมิ

ด้านวิชาการให้กับนักเรียนต่อไป

	 ๒.	 ให้ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 โดยการ

อบรมหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์	 และจัดท�าห้อง

ปฏิบัติการให้กับโรงเรียนฯ

วันท่ี ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนค็อกนิสไทยเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี ต�าบลแมดนาท่ม อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ 

จังหวัดสกลนคร
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

พลต�ารวจโทดร	ป่ินเฉลยีว	ผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

นายโสภณ	 ธรรมรักษา	 ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา	

กรมชลประทาน	นายสุรชาติ	มาลาศรี	ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิและคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า	

		 ๑.	ให้กรมชลประทาน	พิจารณาจัดสร้างระบบสูบน�้า	

อาคารโรงสูบน�้า	 พร้อมท้ังก่อสร้างหอถังสูง	 เพื่อสูบน�้าเข้า

แปลงเกษตรและสระน�้าภายในโรงเรียน	 จ�านวน	 ๒	 แห่ง	

เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	เลี้ยงสัตว์	และการเกษตร

		 ๒.	ให้กรมชลประทานเร่งรัดการจัดท�าแผนการเรียน

การสอน	หลักสูตรการชลประทาน	ส�าหรับนักเรียนโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน	 และนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย

พระราชานุเคราะห์

	 ๓.	 ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ด�าในโรงเรียน	และให้นักเรียน

จากโรงเรียนต่าง	ๆ 	เข้ามาศกึษาเรียนรูจ้ากศนูย์ภพูานฯ	ให้มากยิง่ขึน้	

	 จากนั้น	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน	และทรงเย่ียมราษฎร

ที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทย เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้าย

วนัพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ต�าบลกกตูม อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

	 โดยมี	นายกฤษฎา	บุญราช	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	

พลต�ารวจโทดร	ปิ่นเฉลียว	ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

นางสพุร	ตรนีรนิทร์	ผูอ้�านวยการกองประสานงานโครงการพืน้ที	่๒	

ส�านกังาน	กปร.	นายสมชาย	คณาประเสรฐิกุล	ผูอ้�านวยการส�านักงาน

ชลประทานท่ี	๗	กรมชลประทาน	และคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

	 ในการน้ี	ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า

	 ๑.	มีผู้ใหญ่บ้านละแวกน้ีบอกว่าขาดแคลนน�้า	ขอให้

กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน�้าให ้แก ่ราษฎรบริ เวณ

ใกล้เคียงด้วย

	 ๒.	ให้โรงเรียนอื่น	ๆ 	ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วย

	 ๓.	 การสอนด้านอาชีพ	 โครงการฝึกอาชีพของงาน

ช่างไฟฟ้า	 ควรมีการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดิน

สายไฟให้กับนักเรียนด้วย

   

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ต�าบลบ้านม่วง อ�าเภอ

บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายสุเทพ	น ้อยไพโรจน ์	 อธิบดีกรมชลประทาน	 นายทว	ี

เต็มญารศิลป์	ผู ้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน	 ด้าน

จัดสรรน�้าและบ� ารุ งรั กษาและคณะเฝ ้ าฯ	รับ เสด็จ

	 ในการนี้	ทรงเปิดระบบผลิตน�้าประปาของโรงเรียนฯ	

ซึ่งกรมชลประทานด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ	 โดยได้รับ

การจัดสรรงบประมาณจากส�านักงาน	กปร.	ในการจัดหาน�้า

ใช้อุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน	ประกอบด้วยการสูบน�้าจาก

อ่างเก็บน�้าห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เช่ือมต่อกับ

ระบบน�้าประปาที่มีอยู่ภายในโรงเรียน	รวมท้ังใช้ในโครงการ

เกษตรของโรงเรียน	 และได้พระราชทานพระราชด�าริแก่

นางเปรมพิมล	 พิมพ์พันธุ ์	 รองอธิบดีกรมป่าไม้	 ความว่า	

ให้พิจารณาแนวทางอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ในโรงเรียน

เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ต�าบลสร้างค้อ 

อ�าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

	 โดยมี	 นายอดิศักดิ์	 เทพอาสน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัด

สกลนคร	นายสุเทพ	น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรมชลประทาน	

นายโสภณ	 ธรรมรักษา	 ผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านวิศวกรรมโยธา	

กรมชลประทาน	 นางสุพร	 ตรีนรินทร์	 ผู ้อ�านวยการกอง

ประสานงานโครงการพื้นที่	๒	ส�านักงาน	กปร.	และคณะ	เฝ้าฯ	

รับเสด็จ

	 ในการนี้	ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเดินเครื่องระบบสูบน�้า	ซึ่ง

กรมชลประทานได้ท�าการส�ารวจ	 วางแผน	 และปรับปรุง

ระบบส่งน�้า	ตามแนวพระราชด�าริเมื่อปี	๒๕๕๖	เพื่อให้มีน�้า

พอเพียงส�าหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน	ต่อมา

ในปี	๒๕๕๘	ส�านกังาน	กปร.	ได้สนบัสนนุงบประมาณด�าเนนิงาน

จัดท�าระบบผลิตน�้าประปา	 ประกอบด้วย	 การปรับปรุงสระ

เก็บน�้า	 ความจุ	 ๑๘,๒๐๐	 ลูกบาศก์เมตร	 เครื่องสูบน�้าด้วย

ไฟฟ้า	 พร้อมสถานีระบบกรองน�้า	 ท่อส่งน�้า	 และบ่อพักน�้า	

ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ	 ช่วยให้โรงเรียนมีน�้าสะอาด

ส�าหรับอุปโภค-บริโภค	และสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ 	ได้อย่าง

เพียงพอตลอดปี

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า	

	 ๑.	ให้น�าสตรอเบอร์รี่มาทดลองปลูกในพื้นท่ีวัดป่าดง

ชมภูพาน

	 ๒.	 ให้กรมชลประทานน�าความรู้จากการออกแบบ

ระบบชลประทาน	และการติดตั้งถังตกตะกอน	เพื่อผลิตน�้า
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

ประปาจากน�้าผิวดินดังกล่าว	น�ามาจัดท�าเป็นคู่มือการใช้งาน	

และการดูแลซ่อมบ�ารุงรักษา	ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการ

ชลประทาน	และการดูแลรักษาต่อเนื่อง	ถือเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน	เป็นวิชาที่ไม่ต้องออกไปศึกษาดูงานที่อื่น	

โดยมีครู วิทยาศาสตร ์ เป ็นผู ้ อธิบาย	 หรือประสานให ้

กรมชลประทานในพื้นที่มาช่วยอธิบาย	 ต้องสอนให้นักเรียน

รู ้คุณค่าของน�้า	 การใช้น�้าอย่างประหยัด	 และควรท�าใน

ลักษณะเช่นน้ีที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม	 ซึ่งได้มีระบบ

ประปาของโรงเรียนเช่นกัน

	 ๓.	 ให้เขียนป้ายในพื้นที่โครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันว่า	“ปลูกทุกอย่างที่กิน	กินทุกอย่างที่ปลูก”	พร้อม

อธิบายในแต่ละแปลง	 จะถ่ายภาพน�าไปเป็นตัวอย่างให้แก่

โรงเรียนในประเทศกัมพูชาที่ได ้พระราชทานโครงการให้

ความช่วยเหลือ	

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 

๘ ต�าบลดอนเตย อ�าเภอนาทม จังหวัดนครพนม
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

พลต�ารวจโทดร	 ปิ ่นเฉลียว	 ผู ้บัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	 นายสมชาย	 คณาประเสริฐกุล	 ผู ้อ�านวยการ

ส�านักงานชลประทานที่	๗	กรมชลประทาน	และคณะ	เฝ้าฯ	

รับเสด็จ	 ในการน้ี	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน	 และทรงเยี่ ยม

ราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ต�าบลนาใน 

อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริฯ	 ในโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่	โดยมี	นายสมชาย	วิทย์ด�ารงค์	

ผู้ว ่าราชการจังหวัดนครพนม	พลต�ารวจโทดร	 ปิ ่นเฉลียว	

ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	นายโสภณ	ธรรมรักษา	

ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา	 กรมชลประทาน	 นายทว	ี

เต็มญารศิลป์	ผูเ้ช่ียวชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน	ด้านจดัสรรน�า้

และบ�ารงุรกัษา	นางสุพร	ตรีนรินทร์	ผู้อ�านวยการกองประสาน

งานโครงการพื้นที่	๒	ส�านักงาน	กปร.	และคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

		 ในการนี้	 ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งมูลนิธิ

สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 จัดสร้างขึ้นในโอกาสทรง

เจริญพระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 

ต�าบลนาใน อ�าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
  

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายสมชาย	วิทย ์ด�ารงค ์ 	ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนครพนม		

นางสุพร	ตรีนรินทร์	ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการ

พื้ น ท่ี 	 ๒ 	 ส� า นั ก ง า น 	 ก ป ร . 	 แ ล ะ คณ ะ เ จ ้ า ห น ้ า ท่ี

กรมชลประทาน	เฝ้าฯ	รับเสด็จ
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

	 ในการเสด็จพระราชด�าเนินครั้งนี้	 ได้มีพระราชด�าริ

แก่หม่อมหลวงจิรพันธุ ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	ความว่า	

ให้ส�านักงาน	 กปร.	 ประสานกรมศิลปากร	 กรมชลประทาน	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พิจารณาปรับปรุง

พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งภายในโครงการพัฒนาแหล่งน�้าอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริให้เหมาะสม	 และบริหารจัดการเพ่ือให้

เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์ให้

มากยิ่งขึ้น

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการทรัพยากรไทย	 :	 หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน	 โดยมี	

นายก�าธร	 ถาวรสถิต	 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น	 นายพรชัย	

จฑุามาศ	รองผูอ้�านวยการโครงการ	อพ.สธ.	หม่อมหลวงจริพนัธุ์	

ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	

กปร.	และคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนบ ้านโคกป่ากุง หมู ่ที่  ๒ ต�าบลหนองเรือ 

อ�าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�าภู
 

	 โดยมี	 นายสมบูรณ์	 ศิริเวช	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด

หนองบัวล�าภู	 นางศศิวิมล	 นพสุวรรณ	 ผู้ประสานงานโครงการ

ด้วยรักและห่วงใยในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกุมาร	ีหม่อมหลวงจิรพนัธุ	์ทวีวงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	

นายดนุชา	 สินธวานนท์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	 และคณะ	

เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี	้ได้พระราชทานสิง่ของแก่ผูอ้�านวยการโรงเรียน

บ้านโคกป่ากงุ	ผูแ้ทนนกัเรยีนชาย-หญงิ	๒	คน	และพระราชทาน

พันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผัก	 แก่ผู้แทนชาวบ้าน	 ๒	 คน	 และได้

พระราชทานพระราชด�าริแก่	นายสัตวแพทย์ธนิตย์	อเนกวิทย์	

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เขต	๑๐	และ	๑๒

นายปรชีา	 หีบแก้ว	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง	 และ

ข้าราชการจากส่วนท่ีเก่ียวข้อง	ความว่า	ให้น�าไก่ด�าภพูานสายพนัธ์ุ

ต่าง	ๆ	ไปเลี้ยงที่โรงเรียนอื่น	ๆ	เพื่อให้เกิดความหลากหลาย

		 นอกจากนี	้นายดนชุา	สนิธวานนท์	รองเลขาธกิาร	กปร.	

ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการด�าเนนิงาน	โครงการ

ขุดลอกอ่างเก็บน�้าทุ่งใหญ่	 หนองโดน	 พร้อมอาคารประกอบ	

จังหวัดบุรีรัมย์	ซึ่งด�าเนินการโดยชลประทาน	ผลงานขุดลอกได้

ร้อยละ	 ๗๐	 คาดว่าจะขุดลอกแล้วเสร็จประมาณปลายเดือน	

เมษายน	๒๕๕๙

	 พร้อมกันนี้	 ได้ทรงสอบถามเกี่ยวกับโครงการพัฒนา

แหล่งน�้า	 เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน�้าช่วยเหลือราษฎร	

ต�าบลตูม	อ�าเภอปรางค์กู่	จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 

“เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านกระเบื้อง ต�าบลนาหนองไผ่ 

อ�าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

	 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรผลการด�าเนนิงาน

ของกลุ ่มผู ้ผลิตพันธุ ์ข ้าวหอมมะลิ 	 ๑๐๕	 พระราชทาน	

“เพื่อนช่วยเพื่อน”	บ้านกระเบื้อง	ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	

สรุปความว่า

	 ๑.	ปีนี้ฝนแล้งให้ขุดสระน�้าลงไปลึกประมาณ	๖	เมตร

ตามความต้องการของราษฎร	และขดุขยายไปเรือ่ย	ๆ 	ได้หรอืไม่

	 ๒.	ให้ปลกูข้าวพนัธุ์หอมมะล	ิ๑๐๕	พระราชทานให้มากยิง่ขึน้
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กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 

“เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านกันโจรง ต�าบลกระหาด อ�าเภอ

จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรผลการด�าเนิน

งานโครงการผลิตพันธุ ์ข ้าวหอมมะลิ	 ๑๐๕	 พระราชทาน	

“เพื่อนช่วยเพื่อน”	บ้านกันโจรง	พร้อมทัง้ได้มพีระราชปฏสินัถาร

กบัราษฎรสมาชกิกลุม่ฯ	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ	

ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ๑.	กรณีราษฎรในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	ผลิตพันธุ์

ข้าวไม่ผ่านเกณฑ์	มลูนิธชัิยพัฒนาจะรบัซือ้เมลด็พนัธ์ุข้าวในราคา

ที่สูงกว่าโรงสี		

	 ๒.	ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าให้กับราษฎร	โดยให้ขุด

สระน�้าลึก	 ๖	 เมตร	 รวมทั้งให้ส�ารวจและขุดเจาะบ่อบาดาล

เพ่ิมเติมให้แก่ราษฎรด้วย

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 

“เพือ่นช่วยเพือ่น” บ้านฮอ็ง ต�าบลเพีย้ราม อ�าเภอเมอืง

สริุนทร์ จงัหวดัสรุนิทร์

	 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรผลการด�าเนนิงาน

โครงการผลิตพันธุ ์ ข ้ าวหอมมะลิ 	 ๑๐๕	 พระราชทาน	

“เพื่อนช่วยเพื่อน”	บ้านฮ็อง	ต�าบลเพี้ยราม	อ�าเภอเมืองสุรินทร์	

จังหวัดสุรินทร์	จากน้ัน	ได้มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร

สมาชิกกลุ ่มฯ	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

ที่ว่าการอ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังที่ว ่าการอ�าเภอศีขรภูม	ิ

จงัหวดัสรุนิทร์	ในการนี	้ได้พระราชทานพนัธุข้์าวหอมมะล	ิ๑๐๕	

จ�านวน	๕๖๔	ตัน	แก่ก�านัน	๑๗	ต�าบลที่ประสบภัยแล้ง	เพื่อน�า

ไปแจกจ่ายให้กับราษฎร	จากนัน้	ทรงเยีย่มราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ	รับเสดจ็

สระน�้าสาธารณะเพื่อบริโภคพระราชทาน บ้านยางเตี้ยใต้ 

ต�าบลระแงง อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 

	 ในการนี้	 เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนากราบบังคมทูล

รายงานผลการด�าเนนิงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลอื

ราษฎรที่ประสบภัยแล้ง	 และก�านันต�าบลระแงงกราบบังคมทูล

รายงานผลการใช้ประโยชน์สระน�้าสาธารณะเพื่อบริโภค

พระราชทาน	จากนัน้	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัสระน�า้สาธารณะ

พระราชทาน	แห่งที่	๒	โดยมี	นายอานนท์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	

ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ	

และคณะ	 กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาในการจัดท�า

โครงการระบบสารสนเทศสระน�า้พระราชทานในจงัหวดัสรุนิทร์	

และผลการจดัท�าโครงการระบบสารสนเทศสระน�า้พระราชทาน

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 

“เพือ่นช่วยเพือ่น” บ้านหนองไผ่ ต�าบลระแงง อ�าเภอศขีรภมูิ 

จังหวัดสุรินทร์
 

	 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรผลการด�าเนนิงาน

โครงการผลติพันธุข้์าวหอมมะล	ิ๑๐๕	พระราชทาน	“เพือ่นช่วยเพ่ือน”	

บ้านหนองไผ่	ต�าบลระแงง	อ�าเภอศีขรภูมิ	จังหวัดสุรินทร์	
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จากน้ัน	ได้มพีระราชปฏสินัถารกบัราษฎรสมาชกิกลุม่ฯ	และทรง

เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการน้ี	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า	

	 ๑.	ให้พิจารณาขุดลอกล�าห้วยกุดไผท	ซึ่งเป็นล�าห้วย

ที่ไหลลงอ่างเก็บน�้าห้วยล�าพอก	เพื่อเก็บน�้าส�าหรับใช้ท�าการ

เกษตรในฤดูแล้ง	 ให้แก่ราษฎรในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	

และราษฎรบริเวณใกล้เคียง	ตามที่ได้พระราชทานพระราชด�าริ

ให้	 นายวิเชียร	 บริบาล	 ก�านันต�าบลระแงง	 เป็นผู้ให้ข้อมูล

แหล่งน�้าที่มีความต้องการจะพัฒนาต่อไปด้วย

	 ๒.	ให้พิจารณาขุดลอกห้วยล�าพอก	โดยให้ขุดเป็น

จุด	ๆ	เ พ่ือ เก็บน�้าไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะล ิ ๑๐๕ พระราชทาน 

“เพือ่นช่วยเพือ่น” บ้านกุง ต�าบลส�าโรงทาบ อ�าเภอส�าโรงทาบ 

จังหวดัสรุนิทร์

	 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรผลการด�าเนนิงาน

โครงการผลิตพันธุ ์ ข ้ าวหอมมะลิ 	 ๑๐๕	 พระราชทาน	

“เพื่อนช่วยเพื่อน”	บ้านกุง	ต�าบลส�าโรงทาบ	อ�าเภอส�าโรงทาบ	

จังหวัดสุรินทร์	จากน้ัน	ได้มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร

สมาชิกกลุ่มฯ	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

ศูนย์พฒันาพนัธุพ์ชืจกัรพนัธ์เพญ็ศริ ิจงัหวดัสรุนิทร์ หมูท่ี ่๒ 

บ้านกงุ ต�าบลส�าโรงทาบ อ�าเภอส�าโรงทาบ จังหวดัสรุนิทร์

	 โดยมเีจ้าหน้าทีม่ลูนธิชิยัพฒันากราบบงัคมทลูรายงาน

ภาพรวมผลการด�าเนินงานโครงการผลติพนัธุข้์าวหอมมะล	ิ๑๐๕	

พระราชทาน	“เพ่ือนช่วยเพื่อน”	และการผลิตข้าวหอมมะลิ	

“จนักะผกั”	เพื่อบริโภค

	 จากนั้น	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรผล

การด�าเนินงานของศูนย์ฯ	การซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยใน

โรงงาน	และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ	๑๐๕	พระราชทาน	“เพื่อนช่วยเพื่อน”	

บ้านโคกไทรงาม	ต�าบลบ้านจารย์	อ�าเภอสงัขะ	และบ้านขอนแก่น	

ต�าบลหนองฮะ	อ�าเภอส�าโรงทาบ	จากนัน้	ทรงเยี่ยมราษฎรที่มา

เฝ้าฯ	รับเสด็จ	

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง หมู่ที่ ๗ 

ต�าบลตาเมียง อ�าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านโคกแสลง	เพ่ือทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียน

การสอน	 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	 และกิจกรรม

การปลูกฝังให้นักเรียนใช้น�้าอย่างประหยัด	 โดยการปั ่น

จักรยานให้มอเตอร์สูบน�้าจากสระขึ้นมาเก็บไว้ในหอถังแล้ว

ปล ่อยเป ็นระบบน�้าหยดใช ้ในการเกษตร	ในการนี้ 	ได ้มี

พระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ๑.	โครงการนี้ดี	ท�าให้เด็กทราบเรื่องน�้าตั้งแต่ยังเล็ก	

ต่อไปในอนาคตเดก็	ๆ 	เหล่านีจ้ะได้หาน�า้ใช้เองได้	เป็นการพัฒนา

มาจากหลักสูตรชลประทาน

	 ๒.	ทีโ่รงเรยีนนีป้ลกูต้นไม้	และแปลงเกษตรอาหารกลางวนั

จ�านวนมาก	ต้นไม้ก็โตดีมาก

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต�าบลจีกแดก อ�าเภอพนมดงรัก 

จังหวัดสุรินทร์
	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนพนมดงรักวิทยา	

ในการนีไ้ด้ทอดพระเนตรกจิกรรมการเรยีนการสอนของโรงเรยีน	

จากนั้น	ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ
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โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

อ�าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงพยาบาลพนมดงรัก

เฉลมิพระเกียรต	ิ๘๐	พรรษา	ในการนี	้	ได้ทอดพระเนตรกจิกรรม

ต่าง	ๆ	ของโรงพยาบาล	พร้อมทั้ง	พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วย

ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 

ต�าบลปรือ อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ	ในโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ	 ๒	 ในการนี้	 	 ได้มีพระราชด�าริ	

ความว่า	ให้จัดหาแหล่งน�้าสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน	

โดยการขุดลอกหนองป่าจิก	 (หนองตาพรม)	 เพื่อเพิ่มความจุ	

พร้อมระบบสูบน�้า	ถังเก็บน�้า	หอถังสูง	และระบบกระจายน�า้

เข้าสู่แปลงเกษตร

	 จากนัน้	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรกจิกรรม

การเรยีนการสอน	และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านรุน หมูท่ี ่๗ ต�าบลอาโพน 

อ�าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

	 ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริ	ความว่า

	 ๑.	ให้พัฒนาแหล่งน�า้เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมภายในโรงเรยีน	

โดยการขุดลอกสระเก็บน�้าภายในโรงเรียนจ�านวน	๒	แห่ง	และ

ขดุลอกอ่างเก็บน�า้บ้านรนุ	ให้มคีวามจใุนการเกบ็กกัน�า้เพิม่มากข้ึน

ต่อมา	 นายอรรถพร	 สิงหวิชัย	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสุรินทร	์

ได้กราบบังคมทูลรายงานว่า	เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว	 จังหวัดสุรินทร์	 กองทัพภาคที่	 ๒	

และกรมชลประทาน	จะร่วมมอืกันด�าเนนิการดงักล่าวโดยเร่งด่วน

ต่อไป

	 ๒.	ให้ท�าถังซีเมนต์เล็ก	ๆ	ในแปลงผักได้หรือไม่	จะได้

ไม่ต้องเดินไปตักน�้าไกล	ๆ	

	 จากนั้น	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตร

กิจกรรมการเรียนการสอน	 และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	

รับเสด็จ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านช�าปะโต หมู่ที่ ๓ 

ต�าบลอาโพน อ�าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ	 ในโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านช�าปะโต	 ในการนี้	 ได้ทอดพระเนตร

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	

รับเสด็จ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว หมู่ที่ ๙ 

ต�าบลเทพรักษา อ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ	 ในโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว	 ในการนี้	 ได้มีพระราชด�าริ	

ความว่า	ให้พิจารณาขุดบ่อน�้าบาดาลเพิ่มเติมให้โรงเรียนด้วย	

จากนัน้	เสดจ็พระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียน

การสอน	และทรงเยี่ยมราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ	รับเสด็จ
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โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม หมู่ที่ ๑๔ 

ต�าบลตาตุม อ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�ารฯิ	ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านตาตุม	 ในการนี้	 ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของโรงเรียน	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 

“เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองโดน ต�าบลหนองโดน 

อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	 โดยม	ีนายสเุมธ	ตันติเวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา	

หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายเสรี	ศรีหะไตร	

ผูว่้าราชการจงัหวัดบุรรีมัย์	นายลลติ	ถนอมสงิห์	ผูช่้วยเลขาธกิาร

มลูนธิชิยัพฒันาและรองเลขาธกิาร	กปร.	นายวทิยา	จนัทร์ฉลอง	

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	และคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	 ได้พระราชทานพระราชด�าริ	 ความว่า	 ให้

พิจารณาหาที่ขุดสระ–บ่อเล็กๆ	 ในบริเวณนี้	 และบริเวณที่

ประสบภยัแล้ง	รวมถงึพืน้ทีไ่กล	ๆ 	จากสระเกบ็น�า้	–	อ่างเก็บน�า้ด้วย

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน�้าทุ ่งใหญ่ ต�าบลหนองโดน 

อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

	 โดยม	ีนายสเุมธ	ตันติเวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา	

หม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายลลิต	ถนอมสิงห์	

ผู ้ช ่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและรองเลขาธิการ	กปร.	

นายเทอดศักดิ์	บุณยขจร	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแหล่งน�า้	

มูลนิ ธิ ชัยพัฒนา	 นายโสภณ	 ธรรมรักษา	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ

ด้านวศิวกรรมโยธา	กรมชลประทาน	และเจ้าหน้าท่ี	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	ความว่า	

	 ๑.	 ให้ขุดสระเล็ก	 ๆ	 ให้กับชาวบ้านท่ีอยู ่ไกล	 ๆ	

จากบริเวณนี้	แทนที่จะขุด	๓	เมตร	ก็ให้ขุด	๖	เมตร	หรือไม่ก็

พิจารณาขุดเจาะน�้าบาดาลให้เขาด้วย

	 ๒.	 อ่างเก็บน�้าหนองโดนเสร็จกลางปีนี้ก็จะได้น�้าแล้ว	

จะได้น�าน�้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

บ้านนางสร้อย สายกระสนุ และนายไอศรูย์ เสาโร สาม-ีภรรยา 

สมาชิกกลุ ่มผู ้ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวหอมมะลิ  ๑๐๕ 

พระราชทาน “เพื่อนช ่วยเพื่อน” บ ้านหนองโดน 

ต�าบลหนองโดน อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

		 นางสร้อย	 สายกระสุน	 ได้กราบบังคมทูลรายงานผล

การด�าเนินงานการขยายพันธุ์ไก่กระดูกด�าพันธุฟ้์าหลวง	ซึง่ได้

รบัพระราชทานไปเลีย้งเมือ่วันท่ี	๒๒	เมษายน	๒๕๕๘	จ�านวน	๒๐	

ตัว	 ปัจจุบันสามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์เพิ่มเป็น	 ๑๕๐	 ตัว	

ด้วยการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ	 อีกทั้งยังเป็นศูนย์

ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิก	 สามารถสร้างอาชีพเสริม	

และมีรายได้เพิ่มเติม

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนฯ บ้านโรงเลื่อย หมู่ที่ ๖ 

ต�าบลละหานทราย อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

	 โดยมี	นายเสรี	ศรีหะไตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์	

นายดนชุา	สนิธวานนท์	รองเลขาธกิาร	กปร.	นายทว	ีเตม็ญารศิลป์	

ผูเ้ช่ียวชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน	กรมชลประทาน	และคณะ 

เฝ้าฯ	รับเสด็จ



69

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

	 ในการน้ี	ทรงพระด�าเนินไปทอดพระเนตรโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันด ้านต่าง	 ๆ	 กิจกรรมประถม

ชลประทาน	โดยจัดท�าเครื่องทุ่นแรงเพื่อใช้ในการดึงน�้าแบบ

ระบบตุ้มถ่วง	 ตั้งชื่อว่า	 “ผีเสื้อสมุทร”	 และระบบจักรยาน

ตะบันน�้า	 โดยดึงน�้าจากระบบคลองส่งน�้าภายในโรงเรียน	

ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนใช้น�้าอย่างประหยัด	และเรียน

รู้เร่ืองการประหยัดพลังงาน	น�ามาเก็บไว้แล้วปล่อยเป็นระบบ

น�้าหยดใช้ในการเกษตร

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ต�าบลป่าก่อ 

อ�าเภอชานุมาน จังหวัดอ�านาจเจริญ
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�ารฯิ	ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านป่าก่อ	 ในการนี้	 ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของโรงเรียน	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ต�าบลป่าก่อ 

อ�าเภอชานุมาน จังหวัดอ�านาจเจริญ
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริฯ	 ในโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง	ในการนี้	นายโสภณ	ธรรมรักษา	

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา	 กรมชลประทาน	 ได้กราบ

บังคมทูลรายงานเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาแหล ่งน�้า

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนและการจัดหา

แหล่งน�้าสนับสนุนพื้นท่ีการเกษตรของราษฎร	จ�านวน	๙๕๐	ไร่

	 	จากนัน้	ทรงพระด�าเนนิไปทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียน

การสอน	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอม็ หมูท่ี่ ๒ ต�าบล

ตาเกา อ�าเภอน�้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริฯ	 ในโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม	โดยมี	นายสมศักดิ์	 จังตระกุล	

ผู ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	 นายดนุชา	 สินธวานนท์	

รองเลขาธิการ	กปร.	นายโรจน์วัฒน์	อินทร์ทุ ่ง	ผู ้อ�านวย

การกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

กรมชลประทาน	 นายอนันต์	 ปรีชาวุฒิวงศ์	 ผู ้อ�านวยการ

โครงการชลประทานอุบลราชธานี	และคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านค�าสะอาด หมู่ที่ ๕ 

ต�าบลยางใหญ่ อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านค�าสะอาด	 ในการนี้	 นายกฤษฎา	 บุญราช	

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการ

วนิจิฉยัสญัชาต	ิและการแก้ไขปัญหาสถานะบคุคลในกรณต่ีาง	ๆ 	

ว่ามีวิธีการพิจารณาแต่ละลักษณะอย่างไรบ้าง

	 นอกจากนี้	 นายโสภณ	 ธรรมรักษา	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

วศิวกรรมโยธา	กรมชลประทาน	ได้กราบบังคมทูลรายงานเก่ียวกบั

การจัดหาน�้าเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนความว่า	กรมชลประทานจะ

ขุดสระเก็บน�้าที่มีอยู่เดิมให้มีความลึกเพิ่มอีก	๒	 เมตร	 เพื่อเพิ่ม

ปริมาณการกักเก็บน�้าในสระ	
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โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคณู หมูท่ี ่๑๒ 

ต�าบลโดมประดิษฐ์ อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริฯ	 ในโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ	ในการนี้	ได้ทอดพระเนตร

กิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	

รับเสด็จ

ศูนย์การเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพฒันา 

หมูท่ี ่๑๔ ต�าบลโดมประดษิฐ์ อ�าเภอน�า้ยนื จงัหวดัอุบลราชธานี
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการ

ด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริฯ	 ในศูนย์การเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา	 นายโสภณ	 ธรรมรักษา	

ผูท้รงคณุวฒุด้ิานวศิวกรรมโยธา	กรมชลประทาน	ได้กราบบังคมทูล

รายงานว่า	เรือ่งการจัดหาน�า้ให้แก่โรงเรียน	และราษฎรในบริเวณ

ใกล้เคียง	ดังนี้

	 ๑.	กรมชลประทานจะพัฒนาและขุดลอกอ่างเก็บน�้า

หนองผือ	 ซ่ึงปัจจุบันมีความต้ืนเขิน	พื้นที่ประมาณ	 ๒๐	 ไร่	

ให้สามารถเก็บกัก	 และน�าน�้ามาช่วยเหลือโรงเรียน	 และ

ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้น

	 ๒.	กรมชลประทาน	จะพิจารณาน�าน�้าจากอ่างเก็บน�้า

ตามแนวชายแดนท่ีมอียูเ่ดิมมาใช้ประโยชน์ให้มากยิง่ข้ึนตามแนว

พระราชด�าร	ินอกจากนี	้จะพจิารณาจดัท�าฝายขนาดเลก็	เพือ่เกบ็น�า้

ไว้ช่วยเหลอืราษฎรบริเวณใกล้เคยีง	ซึง่กรมชลประทานจะได้ส�ารวจ

ข้อมลูเพิม่เตมิ	และพจิารณาด�าเนนิการตามความเหมาะสมต่อไป

	 จากน้ัน	ทรงพระด�าเนนิไปทอดพระเนตรกจิกรรมการเรยีน

การสอน	และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

ภาคเหนือ
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน-เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 

พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) หมู่ที่ ๗ ต�าบลแม่จัน 

อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายสมชัยฐ์	หทยะตนัย์ต	ิผูว่้าราชการจังหวดัตาก	พลต�ารวจโทดร	

ป่ินเฉลยีว	ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	พลโทบรรเจิด	

ฉางปูนทอง	แม่ทัพน้อยท่ี	๓	กองทัพภาคท่ี	๓	นายทว	ีเตม็ญารศิลป์	

ผูเ้ช่ียวชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน	กรมชลประทาน	ตลอดจน

ข้าราชการ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	ในการนี้ได้พระราชทานส่ิงของแก่

ครูใหญ่	และผ้าห่มกันหนาว	เมล็ดพันธุ์ผัก	แก่ผู้แทนนกัเรยีน	

ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย	

และคอมพิวเตอร์	 ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน	 และ

ราษฎรในพื้นที	่

	 ในการนี้ 	 ได ้มีพระราชด�าริให ้	 ส�านักงาน	 กปร.

กรมชลประทาน	 และกรมอทุยานแห่งชาต	ิ สตัว์ป่า	 และพนัธ์ุพชื	

จัดหาแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดน-เฉลิมพระเกียรติ	๗	รอบ	พระชนมพรรษา	

(บ้านหม่องก๊ัวะ)	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง	บริเวณพื้นที่บ้านหม่องกั๊วะ	และบ้านมอทะ	

โดยกรมชลประทานพิจารณาโครงการก่อสร้างฝายแกเบี้ยน	

ความยาวประมาณ	๑๒	เมตร	ความสูง	๑.๘๐	เมตร	พร้อมระบบ

ท่อส่งน�้าความยาว	 ๖	 กิโลเมตร	 และถังเก็บน�้าขนาด	 ๘๐	

ลูกบาศก์เมตร	 จ�านวน	 ๒	 แห่ง	 เพื่อเป็นแหล่งน�้าส�าหรับ

อุปโภคบริโภคของโรงเรียน	และราษฎรใกล้เคียง
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

โรงพยาบาลอุ้มผาง อ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

	 โดยม	ีนายสมชยัฐ์	หทยะตนัย์ต	ิผูว่้าราชการจงัหวดัตาก	

พลต�ารวจโทดร	ปิ่นเฉลียว	ผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

พลโทบรรเจดิ	ฉางปนูทอง	แม่ทพัน้อยที	่๓	กองทพัภาคที	่๓	และ

นายหทยั	 วสุนันต์	ผูอ้�านวยการกองประสานงานโครงการพืน้ท่ี	 ๓	

ส�านกังาน	กปร.	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รบัเสดจ็	ในการนีท้รง

ลงพระนามาภไิธยในสมดุทีร่ะลกึ	ทอดพระเนตรหอผูป่้วย	อายรุกรรม	

กุมารเวชกรรม	ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย	เปิด	“โรงงานท�า

ขาเทียมพระราชทาน”

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

โรงพยาบาลแม่ระมาด ต�าบลแม่ระมาด อ�าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายสมชยัฐ์	หทยะตนัย์ต	ิผูว่้าราชการจงัหวดัตาก	พลโทบรรเจิด	

ฉางปนูทอง	แม่ทพัน้อยที	่๓	กองทพัภาคที	่๓	นายทว	ีเตม็ญารศลิป์	

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน	 กรมชลประทาน	 ตลอด

จนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการน้ี	 ทรงทอดพระเนตรผลการบริการการแพทย์

ฉกุเฉนิเพือ่คนชนบท	และทอดพระเนตรผลการวจิยัยารกัษาโรค

มาลาเรียดื้อยา	 และโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กฯ	

ทอดพระเนตรโครงการบ�าบัดผู ้ติดฝิ ่น	 โดยการใช้เมทาโดน

ระยะยาว	(โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่

ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน)

ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ 

หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลแม่ตื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 

	 โดยม	ีนายหทัย	วสนุนัต์	ผูอ้�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๓	ส�านักงาน	กปร.	นายโสภณ	ธรรมรักษา	ผู้ทรง

คุณวุฒิด ้านวิศวกรรมโยธา	 (ด ้านควบคุมการก ่อสร ้าง)	

กรมชลประทาน	ตลอดจนข้าราชการ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ	ในการนี้

ครูใหญ่	 ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ	

ได้ถวายรายงานถึงการประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภค	ส�าหรบัครแูละนกัเรยีนภายในศนูย์ฯ	ในช่วงฤดแูล้ง	

	 ท้ังนี	้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี

ได้มีพระราชด�ารัสถาม	ถึงวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างฝาย

ในครั้งแรก	 โดยผู้แทนกรมชลประทานได้ถวายรายงานตอบว่า	

การก่อสร้างในครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	 เป็นการด�าเนินงาน

จดัหาแหล่งน�า้เพือ่สนบัสนนุกิจกรรมด้านการเกษตรของราษฎร

บ้านวะกะเลโค๊ะเป็นหลัก

ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ 

หมู่ที่ ๑๐ ต�าบลแม่ตื่น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายสมชัยฐ์	หทยะตันย์ติ	ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	พลต�ารวจโท

ดร	ป่ินเฉลยีว	ผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	พลโทบรรเจดิ	

ฉางปูนทอง	แม่ทัพน้อยท่ี	๓	กองทัพภาคท่ี	๓	นายทว	ีเตม็ญารศิลป์	

ผูเ้ชีย่วชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน	กรมชลประทาน	ตลอดจนข้า

ราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่	และผ้าห่ม

กันหนาว	เมลด็พนัธุผ์กั	แก่ผูแ้ทนนกัเรยีน	ทอดพระเนตรการเรยีน

การสอน	ห้องสมดุ	โครงการฝึกอาชพีของนกัเรียน	ห้องพยาบาล	

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน	และราษฎรในพื้นที่
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต�าบลดอนแก้ว 

อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

พลต�ารวจโทดร	ป่ินเฉลยีว	ผูบ้ญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

นายปวณิ	ช�านิประศาสน์	ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็

ในการนี	้ทรงรบัฟังผลการด�าเนินงานของโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์

เชียงใหม่	จากนั้น	เยี่ยมชมโรงแรมเด็กดอยรีสอร์ท	แหล่งเรียนรู้

วิชาการโรงแรม	ประกอบด้วย	กิจการเด็กดอย	spa	กิจการ

เด็กดอย	Coffee	และกิจการเด็กดอย	product

พิพธิภัณฑ์ธรรมชาต ิสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้า

สิริกิติ์ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 

	 โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	กปร.	

พลต�ารวจโทดร	 ป ิ ่นเฉลียว	 ผู ้บัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน	 นายรัชฎา	 สุริยกุล	 ณ	 อยุธยา	 รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 นายสุเทพ	 น้อยไพโรจน์	

อธิบดีกรมชลประทาน	นายธัญญา	เนติธรรมกุล	รักษาราชการ

แทนอธบิดกีรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	เฝ้าฯ	รบัเสดจ็

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อ�าเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่
 

	 เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระเนตรสวนกหุลาบห้วย

ผกัไผ่	ศนูย์พัฒนาโครงการหลวงทุง่เรงิ	โดยม	ีหม่อมหลวงจิรพนัธ์ุ	

ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	พลต�ารวจโทดร	ปิ่นเฉลียว	ผู้บัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดน	 นายโสภณ	 ธรรมรักษา	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมชลประทาน	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

 ในการนี้	 นางสุพัตรา	บุตรพลวง	ผู้อ�านวยการศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวและโครงการหลวงทุ ่งเริง	

มลูนธิโิครงการหลวง	ได้น�าความกราบบงัคมทลู	ขอพระราชทาน

แหล่งน�้าเพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง	 ต�าบลบ้านปง	

อ�าเภอหางดง	 จงัหวดัเชียงใหม่	 ในการนี้	 ได้มีพระราชด�าริให้

กรมชลประทานจัดหาน�้าเพื่อช่วยเหลือราษฎรต�าบลบ้านปง	

ให ้มีน�้ าท�าการเกษตรเพียงพอตลอดท้ังปี

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 

	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดการ

ประชุมวิชาการ	 “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร	

ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กุมารี	ปี	๒๕๕๙”	ภายใต้แนวคิดหลัก	“๓๖	ปี	แห่งพระเมตตา	

ปวงประชาได้ศกึษาเท่าเทียม”	โดยม	ีพล.อ.ดาว์พงษ์	รตันสุวรรณ	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 รศ.นพ.ก�าจร	 ตติยกวี	

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	หม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธิการ	

กปร.	พล.ต.ท.ดร.	ป่ินเฉลยีว	ผูบั้ญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	

นายปวณิ	ช�านปิระศาสน์	ผูว่้าราชการจังหวดัเชียงใหม่	เฝ้าฯ	รับเสดจ็

 จากน้ัน ทรงทอดพระเนตรนทิรรศการการพฒันาเดก็

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในการนี้ ได้มีพระราชด�าริ 

สรปุได้ดงันี้ 

	 ๑.	ณ	นิทรรศการด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย	

ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ได้ทอดพระเนตรเตียงนอน

อเนกประสงค์ท่ีโรงเรยีนวดัหนองบัวพิทยา	น�ามาจัดแสดง	ในการนี้

ได้มพีระราชด�าริ	ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	ศึกษาวธิกีารท�า	
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เพ่ือจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน	 โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมี

ความรู้เรื่องช่างจะได้น�าไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อื่น	ๆ

	 ๒.	ณ	นิทรรศการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ได้

มพีระราชด�ารเิกีย่วกบัการเพาะช�ากล้าไม้ว่า	กล้าไม้ต้องเพาะในพืน้ที่

ที่จะปลูก	 เพราะจะได้ต้นกล้าที่มีความแข็งแรง	 ทนต่อสภาพ

อากาศในพื้นที่นั้น	ๆ	ตัวอย่างเช่น	การปลูกมะแขว่น

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บญุพริง้ หมูท่ี ่ ๒ 

บ้านห้วยไผ่ ต�าบลบ่อเบีย้ อ�าเภอบ้านโคก จงัหวดัอตุรดติถ์
 

	 ในการน้ี	ผูท้รงคุณวฒุกิรมชลประทานได้ถวายรายงาน

แนวทางด�าเนนิงานสนองพระราชด�ารด้ิานแหล่งน�า้เพ่ือช่วยเหลอื

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง	 ๑	 โดยปรับปรุง

ท�านบดินห้วยหยวกและท�านบดินห้วยสะโท้

	 ในการนี	้ได้มพีระราชด�าริ	สรุปความได้ดังนี้	

	 -	ให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบญุธรรม-บญุพริง้

น�ามะแขว่น	มาปลูกเป็นตัวอย่างในโรงเรียน

	 -	 ให้	 ดร.สมเกียรติ	 ชอบผล	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

วิชาการทรงคุณวุฒิ	 ประสานกับกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืชพิจารณาความเหมาะสม	 ความจ�าเป็นในกรณีท่ี

ราษฎรชาวไทยภูเขา	หมู่ที่	๘	บ้านน�้าซุ้ม	ต�าบลบ้านปง	อ�าเภอ

หางดง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ขอให้มกีารจัดตัง้โรงเรยีนในเขตอทุยาน

แห่งชาติสุเทพ-ปุย

	 -	ให้กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่	ประดิษฐ์

งานหัตถกรรมโดยถอดแบบพานพุ่มจากเครื่องใช้ในวังของจริง	

และประดิษฐ์งานตามที่ตลาดต้องการ	

	 -	 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	 คณะครุศาสตร์	

เอกคอมพวิเตอร์	สอนเด็กนักเรยีนในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิท์อง ๑ หมู่ที ่๑๐ 

บ้านภูต่าง ต�าบลบ่อเบี้ย อ�าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 

	 ทรงติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียน	 ทรงเยี่ยม

หน่วยแพทย์พระราชทาน	 ผู้ป่วยด้อยโอกาส	ราษฎร	และทรงเปิด

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษา	๑

โรงเรยีนบ้านบ่อเบีย้ หมูท่ี ่๑ ต�าบลบ่อเบีย้ อ�าเภอบ้านโคก 

จังหวัดอุตรดิตถ์

	 ทรงติดตามการด�าเนินงานของโรงเรียน	ในการนี้	ได้มี

พระราชด�ารกิบันายวนัชัย	โตม	ีผูอ้�านวยการวทิยาลยัเกษตรและ

เทคโนโลยีแพร่	ให้น�ามะแขว่น	มะขามเปรี้ยว	ลางสาด	มาปลูก

ในพื้นที่บ้านบ่อเบี้ย

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็ค

เบงกอล	ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาดอยตงุ	(พืน้ทีท่รงงาน)	อนัเนือ่ง

มาจากพระราชด�าริ	 โดยมี	 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา	ดิศกุล	

ผูอ้�านวยการส�านกัประสานงานโครงการพฒันาดอยตงุ	 (พืน้ทีท่รงงาน)	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 นายสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	

นายบุญส่ง	 เตชะมณีสถิตย์	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงราย	

นายสตัวแพทย์อยุทธ์	หรินทรานนท์	อธบิดกีรมปศสุตัว์	นายลลติ	

ถนอมสิงห์	รองเลขาธิการ	กปร.	และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา

เฝ้าฯ	รับเสด็จ
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โครงการเกษตรปลอดภัย ภายในมณฑลทหารบกที่ ๓๗ 

ค่ายเม็งรายมหาราช อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ซึ่งด�าเนินการโดย มณฑลทหารบกที่ ๓๗ 

	 ทอดพระเนตรแปลงผักปลอดภัย	 ร ้านขายผัก

ปลอดภัย	ร้านขายกล้าไม้	และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่

เกษตรกร	 ในการนี้ 	 ได ้มีพระราชด�าริให ้ทดลองเลี้ยงไก ่

ออร์แกนิค	เพ่ือน�าความรู้ไปเผยแพร่แก่เกษตรกรทั่วไป	และ

ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดติดตามว่าผู ้ที่ปลูกผักโดยใช้สารเคมี

มากอยู่ที่ไหน	 และให้ไปแนะน�าให้ปลูกผักปลอดภัยสารพิษ

แทน

ชุมชนผู ้ผลิตเมล็ดพันธุ ์ “เพื่อนช่วยเพื่อน” หมู ่ที่ ๕ 

บ้านเมอืงรวง ต�าบลแม่กรณ์ อ�าเภอเมือง จังหวดัเชยีงราย
 

	 ทอดพระเนตรการจ�าหน่ายผักปลอดภัยแบ่งปันจาก

ครัวเรือน	และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน	บ้านนางบัวผัด	

ก�าแพงแก้ว	เลขที่	๑๐๐	หมู่ที่	๕	บ้านเมืองรอง	ต�าบลแม่กรณ์	

อ�าเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 ทอดพระเนตรแปลงผัก

ของราษฎรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรัก	ปลูกผักกินเอง

ศูนย์พฒันาพนัธุพ์ชืจกัรพนัธุเ์พญ็ศริ ิต�าบลโป่งงาม อ�าเภอ

แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 

	 ทอดพระเนตรแปลงผักภายในศูนย์พัฒนาพันธุ ์พืช

จักรพันธุ ์เพ็ญศิริ	 และติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงาน

ของศูนย์ฯ	

โรงบรรจผุกัปลอดภยัชุมชน ต�าบลบ้านด้าย อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย

	 ทอดพระเนตรการด�าเนินงานภายในโรงบรรจุผัก

ปลอดภัยชุมชน	ซึ่งได้รับมาตรฐาน	GPA	ที่ท�าร่วมกับชุมชน

แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

ของชุมชนบ้านสันปูเลย ต�าบลบ้านด้าย อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย

	 ทอดพระเนตรการด�าเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์

พระราชทาน

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนชนตัถ์ปิยะอยุ บ้านเจดย์ีทอง 

หมู่ที่ ๓ ต�าบลปอ อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายบุญส่ง	 เตชะมณีสถิตย์	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงราย	

พลต�ารวจโทดร	ป่ินเฉลยีว	ผูบั้ญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน	นายทวี	

เตม็ญารศลิป์	ผูเ้ช่ียวชาญด้านวศิวกรรมชลประทาน	 (ด้านจดัสรรน�า้

และบ�ารุงรกัษา)	กรมชลประทาน	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสดจ็

ในการนี้	 ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่	 ผู ้แทนนักเรียน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย	 พระราชทาน

พนัธุไ์ม้ผล	และผ้าห่มกนัหนาว	ให้แก่ผูแ้ทนชาวบ้าน	ทรงฟังการ

บรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน	และความก้าวหน้าของโรงเรียน	

และทอดพระเนตรห้องพยาบาล	ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์	

และงานโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัของเดก็นกัเรยีน	 ในการนี้

ได้มีพระราชด�าริ	ดังต่อไปนี้
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	 ๑.	 ให้ปลูกต้นไม้ที่มีผลรับประทานได้เพิ่มเติม	 เช่น	

มะม่วง	ขนุน	แค	และมะรุม	โดยปลูกสองข้างทางก็ได้

	 ๒.	 ให้ปลูกไม้เมืองหนาวในพ้ืนท่ีโรงเรียนฯ	 เช่น	

พลับ	โดยขอพันธุ์ไม้จากโครงการหลวง

	 ๓.	เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ	จะให้การช่วยเหลือ

เรื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนฯ	ขอให้ติดตามเรื่องด้วย

ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม 

หมู่ที่ ๑๓ ต�าบลปอ อ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

	 โดยมี	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	

นางเปรมพมิล	พมิพ์พันธุ	์รองอธบิดกีรมป่าไม้	นายโสภณ	ธรรมรักษา	

ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา	 (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)	

กรมชลประทาน	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการน้ี	 ทรงเปิดแพรคลุมป้าย	 เปิดศูนย์การเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม	 และพระราชทาน

สิ่งของให้แก่ครูใหญ่	และผู้แทนนักเรียน	ศูนย์การเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม	พระราชทานพันธุ ์ไม้ผล	

และผ ้าห ่มกันหนาวแก ่ผู ้แทนชาวบ ้าน	 ในการนี้ 	 ได ้มี

พระราชด�าริให้กรมชลประทาน	และส�านักงาน	กปร.	 ร่วมกัน

พจิารณาด�าเนินการปรบัปรงุฝายบ้านฟ้าไทยงาม	จ�านวน	๒	แห่ง	

พร้อมท่อส่งน�้า	 และถังเก็บน�้าเพื่อช่วยเหลือศูนย์การเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม	 และราษฎรบริเวณ

ใกล้เคียง	 รวมทั้งให้กรมป่าไม้ส ่งเสริมให้ราษฎรร่วมกัน

อนุรักษ์ปลูกป่าต้นน�้าด้วย	โดยให้พิจารณาปลูกไม้ผลประเภท

อะโวคาโด้	 แมคคาเดเมีย	 และโกโก้	 เพื่อสร้างรายได้ให้แก่

ราษฎรในพ้ืนที่

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ 

หมู่ที่ ๔ บ้านหัวแม่ค�า ต�าบลแม่สลองใน อ�าเภอแม่ฟ้า

หลวง จังหวัดเชียงราย

	 โดยม	ีนายหทัย	วสนุนัต์	ผูอ้�านวยการกองประสานงาน

โครงการพื้นที่	๓	ส�านักงาน	กปร.	นายสมหวัง	ผลประสิทธิโต	

ผูอ้�านวยการส่วนแผนงาน	ส�านกัชลประทานท่ี	๒	กรมชลประทาน	

ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ	

	 ในการนี้	 ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่	 ผู ้แทน

นักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	๔	

พระราชทานพนัธุไ์ม้ผล	และผ้าห่มกนัหนาว	ให้แก่ผูแ้ทนชาวบ้าน	

ทรงฟังการบรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน	 และความก้าวหน้า

ของโรงเรียน	 และทอดพระเนตรห้องพยาบาล	 ห้องเรียนวิชา

คอมพวิเตอร์	ห้องสมดุ	และแปลงผกัสวนครวั	ในโครงการเกษตร

เพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนฯ	

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ถนน “มหาจักรีด�าเนิน” บ้านป่าซางแสนสุดแดน ต�าบล

เทอดไทย อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 

	 โดยม	ีหม่อมราชวงศ์ดศินดัดา	ดศิกุล	ผูอ้�านวยการส�านกั

ประสานงานโครงการพฒันาดอยตุง	(พืน้ทีท่รงงาน)	อนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ	 นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	

หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายบุญส่ง	เตชะ

มณีสถิตย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	นายดนุชา	สินธวานนท์	

รองเลขาธิการ	กปร.	นายลลิต	ถนอมสิงห์	รองเลขาธิการ	กปร.	

พลตรีธัญพรหม	 อัศวจินดา	 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่	 ๓	

กองทัพภาคที่	๓	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

	 ในการน้ี	 ผู ้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 	 ๓	 กล่าว

รายงานผลการด�าเนนิงานปรับปรงุถนนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

ซ่ึงด�าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ	๒๕๕๘–๒๕๕๙	ปัจจุบัน

ด�าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	 จากนั้น	 ทรงเปิดป้ายชื่อถนน

พระราชทาน

	 จากนั้น	เสด็จพระราชด�าเนินไปแปลงชาน�้ามันที่ดีของ

บ้านพญาคา	 และแปลงชาน�้ามันที่ไม่ดี	 ของบ้านหลีตาเหมย	

ต�าบลเทอดไทย	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	จงัหวดัเชยีงราย	ทอดพระเนตร

ถนนที่สร้างใหม่	และไม้ผล-ไม้ยืนต้นพระราชทาน	

	 เสด็จพระราชด�าเนินไปโครงการศึกษาและพัฒนาการ

ปลูกชาน�้ามัน	 บ้านปูนะ	 ต�าบลเทอดไทย	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	

จังหวัดเชียงราย	 ทอดพระเนตรโรงเรือนพ่อ-แม่	 พันธุ ์ไก ่

กระดูกด�า	 หมูเหมยซาน	 หมูป่า	 และเป็ดเทศ	 งานส่งเสริม

อาชพีบ้านปนูะ	พร้อมกนันี	้ ได้พระราชทานพันธุ์สัตว์และพนัธุไ์ม้	

ให ้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู ่ในบริเวณใกล้เคียงน�าไปเลี้ยงและ

เพาะปลูกต่อไป

	 เสดจ็พระราชด�าเนินไปยงัถนนพระราชทาน	“เทพรตันวถิ”ี	

ทรงเปิดป้ายชื่อถนนพระราชทาน	ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างถนน

บ้านพญาไพรลิทู่-โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน�้ามัน

บ้านปางมะหัน

	 เสด็จพระราชด�าเ นินไปยังโครงการศึกษาและ

พัฒนาการปลูกชาน�้ามัน	บ้านปางมะหัน	ทรงรับฟังการบรรยาย

สรปุภาพรวมผลการด�าเนนิงานการปลกูชาน�า้มนัของโครงการฯ	

ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	กับเลขาธิการ	กปร.	และ	ผู้บัญชาการ

กองพลพัฒนาที่	๓	ว่า	

	 การก่อสร้างถนนได ้ เรียบร ้อยดี	 อย ่างไรก็ตาม

ควรมาตรวจสอบถนนในช ่วงฤดูฝนที่มีฝนหนัก	เพื่อดูจุด

ที่เสียหาย	และพิจารณาหาทางแก้ไขและซ่อมแซมต่อไป 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ต�าบลป่าคา 

อ�าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

	 โดยม	ีนายสวุฒัน์	พรมสวุรรณ	ผูว่้าราชการจงัหวัดน่าน	

นายหทัย	 วสนุนัต์	 ผูอ้�านวยการกองประสานงานโครงการพ้ืนที	่ ๓	

ส�านักงาน	กปร.	นายสมหวัง	ผลประสิทธิโต	ผู้อ�านวยการส่วน

แผนงาน	 ส�านักชลประทานที่	 ๒	 กรมชลประทาน	 ตลอดจน

ข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี	้ได้ทอดพระเนตรโครงการจดัสร้างอาคารเรยีน	๓	

ช้ัน	 ท่ีสามารถปรับเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในยามเกิดเหตุ

อทุกภยั	และทอดพระเนตรนิทรรศการ	“๖๐ พระปรยิตัธิรรมฯ 

น ้อมมนัสเทิดไท ้ ๖๐ พระชันษา”	 ของกลุ ่มโรงเรียน

พระปริยัติธรรมฯ	แผนกสามญัศึกษา	ในโครงการตามพระราชด�าริ	

ประกอบด้วย	จงัหวดัเชยีงราย	นทิรรศการเรือ่ง	เรียนภาษาล้านนา

รูภ้าษาบาล	ีจงัหวดัแพร่	นทิรรศการเรือ่ง	เกษตรอนิทรย์ีวถิปีริยัตธิรรม	

จังหวัดพะเยา	 นิทรรศการเรื่อง	 น�าสุขภาพดีด้วยวิถี	 ๔	 อ�าเภอ

จังหวัดน่าน	นิทรรศการเรื่อง	สานต่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	

และจังหวัดล�าปาง	นิทรรศการเรื่อง	ปริยัติน้อมรักษ์สมุนไพร	

ศนูย์ภฟู้าพัฒนา ต�าบลบ่อเกลอืใต้ อ�าเภอบ่อเกลอื จงัหวัดน่าน
 

	 โดยม	ีหม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นางเปรมพิมล	พิมพ์พันธุ์	รองอธิบดีกรมป่าไม้	นายโสภณ	ธรรม

รกัษา	ผูท้รงคณุวฒุด้ิานวศิวกรรมโยธา	(ด้านควบคมุการก่อสร้าง)	

กรมชลประทาน	ตลอดจนข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี	้ ได้ทอดพระเนตรนทิรรศการโครงการปลกูป่า

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กมุารี	ในโอกาสฉลองพระชนมาย	ุ๕	รอบ	วนัท่ี	๒	เมษายน	๒๕๕๘	

ประกอบด้วยเรื่อง	ป่าต้นน�้า	ป่าชุมชน	ป่าน่าน	ปลูกป่าที่ใจ	คือ	
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

ปลูกยั่งยืน	 และทรงปลูกต้นยางนา	 ซึ่งเป็นต้นที่สองล้านใน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	 จากนั้น	 ทรงรับฟังการ

บรรยายสรปุผลการด�าเนนิงานของศนูย์ภูฟ้า	ตามพระราชด�ารฯิ	

ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ทีด่�าเนินงานโดยส่วนราชการ	

อาทเิช่น	กรมป่าไม้	 ส�านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั	 (กศน.)	 และกรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	

และพันธุ์พืช	ในการนี้	ได้พระราชทานพระราชด�าริให้หน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง	เพาะช�ากล้าไม้เพิ่มเติม	เช่น	กาแฟ	มะแขว่น	และขนนุ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮ่ียน ต�าบลเวียง อ�าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่
 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

ผูว่้าราชการจงัหวัดเชยีงราย	เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน	ผู้อ�านวยการเขตการศึกษาพืน้ทีภ่าค	๓	ผูอ้�านวยการ

โรงเรียนห้วยเฮี่ยน	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

ทรงเปิดอาคารศูนย์ศึกษาฯ	และทอดพระเนตรนิทรรศการและ

การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล	ปีที่๑	และ	๒	

	 เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรศูนย์พหุชาติพันธุ์

ศกึษา	ณ	อาคารต�ารวจตระเวนชายแดนอทุศิและทอดพระเนตร

กิจกรรมอาเซียนศึกษา	จากน้ัน	เสด็จไปยังอาคารเรียนชั้น	๒	

ทอดพระเนตรกิจกรรม	 นิทรรศการของ	๓	กลุ ่มโรงเรียน	

และการเรียนการสอน

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง

ของมูลนิธิชัยพัฒนา ต�าบลโป่งน�้าร ้อน อ�าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่

	 โดยม	ีนายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา	

หม่อมหลวงจริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	ผูว่้าราชการจงัหวัด

เชียงใหม่	นายลลิต	 ถนอมสิงห์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	 และ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 จากนัน้เสดจ็ฯ	ไปยงัอาคารส�านกังาน	เลขาธกิารมลูนธิิ

ชัยพัฒนา	 กราบบังคมทูลรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ

ความร่วมมอืระหว่างมลูนธิชัิยพฒันา	 กับสาธารณรฐัประชาชนจนี	

ระยะท่ี	 ๒	 จากนั้น	 ได้พระราชทานเหรียญมูลนิธิชัยพัฒนา	

จ�านวน	 ๓	 ราย	 และทอดพระเนตรผลการด�าเนินกิจกรรมการ

ผลิตพืชในระบบอินทรีย ์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนาและทอดพระเนตร

นิทรรศการกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโครงการ

	 จากนัน้	ทรงพระด�าเนนิเข้าอาคารแปรรปูหลงัใหม่ของ

โครงการฯ	ทอดพระเนตรผลการด�าเนนิกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่าง	ๆ 	ทรงท�ากัมมี่

และเห็ดหูหนูกรอบสมุนไพรสูตรพระราชทาน	 จากนั้น	

พระด�าเนินไปยังโรงเป ิดดอกเห็ด	 รับฟังรายงานประวัติ

วัฒนธรรมเห็ดจีน	 ผลการศึกษา	 ดงูานเรือ่งเหด็ทีส่าธารณรฐั

ประชาชนจีน	 การฝึกอบรม	 การทดสอบและการสาธิตเทคนิค

การเพาะเห็ดแบบจีนพร้อมสาธิต

	 ทรงพระด�าเนินไปยังอาคารโรงสีข้าว	 ทอดพระเนตร

ผลการด�าเนินงานกิจกรรมข้าว	 กิจกรรมปลูกพืชผักในโรงเรียน

และรับฟังผลการด�าเนินงานท่ีผ่านมาและการทดสอบผลปลูก

พริกหวานในโรงเรือนโดยใช้เทคนิคการปลูกแบบจีน	
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

ภาคใต้
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก ต�าบล

เกาะเต่า อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายชูชาติ	ฉุยกลม	

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ	ส�านักราชเลขาธิการ	

นายวันชัย	 คงเกษม	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง	 และนายโสภณ	

ธรรมรักษา	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา	 กรมชลประทาน	

พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ๑.	ให้ส�านักงาน	กปร.	และกรมชลประทาน	พิจารณา

จัดหาน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านควน

ตะแบก	โดยการก่อสร้างท่อส่งน�า้เพิม่เติมจากระบบท่อส่งน�า้ของ

อ่างเก็บน�้าห้วยน�้าใส	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ก่อสร้างถังเก็บ

น�้าภายในโรงเรียน	 และติดตั้ งรางรับน�้าฝนในอาคารของ

โรงเรียน	พร้อมถังเก็บน�้าฝน

	 ๒.	 พิจารณาขุดสระเก็บน�้าในบริเวณใกล้เคียงให้แก่

ราษฎรบ้านควนตะแบก	หมู่ที่	๙	ตามความเหมาะสม

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก ต�าบล

ประกอบ อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

	 โดยม	ีนายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	

นายลลิต	ถนอมสิงห์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายชูชาติ	ฉุยกลม	

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ	ส�านักราชเลขาธิการ	

นายทรงพล	สวาสด์ิธรรม	ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสงขลา	และ

นายทวี	 เต็มญารศิลป์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน	

กรมชลประทาน	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี	้ได้มพีระราชกระแส	สรปุความว่า

	 ทรงมพีระราชประสงค์ทีจ่ะเสดจ็พระราชด�าเนินไปทรง

ตดิตามผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีนในเขตพืน้ทีจั่งหวดัสตูล	ซึง่

อยู่ในความดูแลของส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทยเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

๖ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ ต�าบลโคกสะตอ อ�าเภอรอืเสาะ 

จงัหวดันราธวิาส 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายชูชาติ	ฉุยกลม	ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าร	ิ

ส�านักราชเลขาธิการ	นายสิทธิชัย	ศักดา	ผู้ว่าราชการจังหวัด

นราธิวาส	 และนายทวี	 เต็มญารศิลป ์	 ผู ้ เช่ียวชาญด้าน

วิศวกรรมชลประทาน	กรมชลประทาน	พร้อมด้วยข้าราชการ

เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ๑.	ขอให้จังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับซื้อไม้ผลของราษฎร

ในพื้นท่ีอ�าเภอรือเสาะ	 ซ่ึงประสบปัญหาเรื่องราคาตกต�่า	 และ

ไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อผลผลิต

	 ๒.	 การสอนภาษาไทยของโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน	ควรใช้รปูแบบการสอนแบบสะกดค�า	และมกีารอธบิาย

ความหมายของค�านัน้	ๆ 	รวมท้ัง	ฝึกให้เดก็นกัเรยีนได้น�าค�าเหล่านัน้	

มาลองปรับใช้ในประโยคต่าง	ๆ
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	 ๓.	 ขอให้ส�ารวจและตรวจสอบผลการด�าเนินงานของ

โครงการพัฒนาพืน้ทีห่มูบ้่านปีแนมดูอ	ต�าบลบกูติ	อ�าเภอเจาะไอร้อง	

จังหวัดนราธิวาส	

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตอืงอช่างกลปทุมวัน

อนุสรณ์ ๑๓  ต� าบลศรีบรรพต อ� า เภอศรี ส าค ร 

จังหวัดนราธวิาส 

	 โดยมี	นายดนุชา	 สินธวานนท์	 รองเลขาธิการ	 กปร.	

นายลลิต	ถนอมสิงห์	รองเลขาธิการ	กปร.	นายชูชาติ	ฉุยกลม	

ทีป่รึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ	 ส�านักราชเลขาธิการ	

นายสทิธชิยั	ศักดา	ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	และนายโสภณ	

ธรรมรักษา	ผูท้รงคณุวฒุฯิ	กรมชลประทาน	พร้อมด้วยข้าราชการ

เฝ้าฯ	รบัเสดจ็

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ๑.	ขอให้ส�านกังาน	กปร.	และกรมชลประทาน	พจิารณา

จัดหาน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ

ช่างกลปทมุวนัอนุสรณ์	๑๓	และหมูบ้่านบรเิวณใกล้เคยีง	 โดยการ

ปรบัปรงุระบบท่อส่งน�า้เดิม	พร้อมสร้างถงัเกบ็น�า้เพิม่เตมิ	เพือ่ให้มนี�า้

ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค	และท�าการเกษตรอย่างเพยีงพอ	

	 ๒.	 ขอให้ส�านักงาน	 กปร.	 และจังหวัดนราธิวาส	

พิจารณาจัดหาแหล่งน�้าบาดาลเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์	๑๓	

	 ๓.		ขอให้ส�านักงาน	กปร.	และกรมชลประทาน	พจิารณา

จัดหาน�้าช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ	

หมู่ที่	๒	ต�าบลศรีบรรพต	อ�าเภอศรีสาคร	จังหวัดนราธิวาส	และ

หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง	 โดยการปรับปรุงระบบท่อส่งน�้าเดิม	

พร้อมสร้างถงัเกบ็น�า้เพิม่เตมิ	เพือ่ให้มนี�า้ส�าหรบัการอปุโภคบรโิภค	

และท�าการเกษตรอย่างเพียงพอ	

	 ๔.	นอกจากมีการเพาะเห็ดนางฟ้า	และเห็ดฟาง	ให้

นักเรียนส�าหรับบริโภคแล้ว	 โรงเรียนควรท�าการตลาดเพิ่มเติม	

โดยการน�าเห็ดมาจ�าหน่าย

	 ๕ . 	 ข อ ให ้ จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส พิ จ า รณาจั ด ห า

หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์	๑๓

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต�าบลสะเตง 

อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	 เสด็จฯ	 ไปทรงเปิด	 “อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 ๖๐	

พรรษาและทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธกิาร	กปร.	นายลลติ	ถนอมสิงห์	

รองเลขาธิการ	 กปร.	 และผู้ช่วยเลขาธิการส�านักงานมูลนิธิชัย

พัฒนา	นายชูชาติ	ฉุยกลม	ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตาม

พระราชด�าร	ิส�านกัราชเลขาธกิาร	นายอดุร	น้อยทบัทมิ	รองผูว่้า

ราชการจังหวัดยะลา	และนายโสภณ	ธรรมรักษา	ผู้ทรงคุณวุฒิฯ	

กรมชลประทาน	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 การด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ของส�านักงาน	 กปร.	 และ

ส�านกังานมลูนธิชิยัพฒันา	ทีช่่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุการเรยีน

การสอนของนักเรียนในพื้น ท่ี 	 หากได้ผลเป็นอย่างดีแล้ว	

ควรขยายผลไปสู่กลุ่มนักเรียนในพื้นที่อื่น	ๆ	ด้วย	
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  ๕๐ พรรษา 

๒ เมษายน ๒๕๔๘ (บรษิทั กรงุไทยการไฟฟ้า จ�ากดั อปุถมัภ์) 

บ้านไบก์ ต�าบลบุดี อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

	 โดยมี	นายดนุชา	สินธวานนท์	รองเลขาธิการ	กปร.	

นายชูชาติ	 ฉุยกลม	 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ	

ส�านกัราชเลขาธกิาร	นายดลเดช	พฒันรฐั	ผูว่้าราชการจงัหวดัยะลา	

นายทวี	 เต็มญารศิลป์	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน	

กรมชลประทาน	 และนายประพิศ	 จันทร์มา	 ผู้อ�านวยการกอง

พัฒนาแหล่งน�า้ขนาดกลาง	กรมชลประทาน	พร้อมด้วยข้าราชการ

เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ๑.	 ขอให้พิจารณาช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุารี	เนือ่งในโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย	ุ๕๐	พรรษา	

๒	เมษายน	๒๕๔๘	(บริษัท	กรุงไทยการไฟฟ้า	จ�ากัด	อปุถมัภ์)	

โดยจดัท�าระบบกรองน�า้ดบิ	ซึง่ได้รับน�้ามาจากอ่างเก็บน�้าบ้านไบ้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เพื่อใช้ส�าหรับการอุปโภคและ

บริโภคภายในโรงเรียน

	 ๒.	ขอให้ส�านกังาน	กปร.	และกรมชลประทาน	ด�าเนนิการ

ตรวจสอบแก้ไขปัญหาระบบกรองน�้าของโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระศรีนครินทราฯ	

พระบรมราชชนนี	 ต�าบลบุดี	 อ�าเภอเมืองยะลา	จังหวัดยะลา	

ซึ่งมีการใช้งานมานาน

	 ๓.	 ขอให้พิจารณาจัดท�าระบบกรองน�้าดิบ	 เพื่อใช้

ส�าหรบัอปุโภคและบริโภคภายในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านควนตะแบก	อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง

	 ๔.	เพิม่ปรมิาณการเลีย้งไก่ไข่	ถ้ามโีรงเรอืนพอ	นกัเรยีน

ควรบริโภคในอัตราส่วน	๑	คน	ต่อ	๑	ฟอง	แต่ไม่ควรเลี้ยงไก่เกิน	

๓๐๐	ตัว	 ต่อโรงเรียน	ถ้าเลี้ยงมากไปจะต้องหาตลาดมารองรบั

ผลผลติ	อย่างน้อยนกัเรยีน	๒	คน	 ต่อการเลีย้งไก่ไข่	๑	 ตัว	 จะได้

ผลผลิตท่ีเพียงพอ	เพราะนักเรียนส่วนใหญ่บริโภคเนื้อสัตว์

อื่นด้วย

	 ๕.	พจิารณาหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมภายในบรเิวณโรงเรียน	

เพื่อให้ท�าการประมงและปลูกไม้ผลเพิ่มเติม

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ถนนยะลา-โกตาบารู 

ต�าบลโกตาบารู อ�าเภอรามัน จังหวัดยะลา

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายดนชุา	สนิธวานนท์	รองเลขาธกิาร	กปร.	นายลลติ	ถนอมสิงห์	

รองเลขาธิการ	 กปร.	 และผู้ช่วยเลขาธิการส�านักงานมูลนิธิ

ชั ยพัฒนา	 นายชูชาติ	 ฉุยกลม	 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนา

ตามพระราชด�าริ	ส�านกัราชเลขาธกิาร	นายกูเ้กยีรต	ิวงศ์กระพันธ์ุ	

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	 และนายโสภณ	 ธรรมรักษา	

ผูท้รงคณุวฒุฯิ	กรมชลประทาน	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสดจ็

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ๑.	 ให้จัดหาหนังสือที่เห็นประโยชน์	 เช่น	 หนังสือที่ได้

รับรางวัลจากการประกวดฯ	 หนังสือดีเด่นในด้านต่าง	 ๆ	 ฯลฯ	

มาสนับสนุนให้แก่โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา	

	 ๒.	 ขอให้น�าระบบสหกรณ์ของโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนเข้ามาส่งเสริม	 โดยเฉพาะการท�าบัญชีรายรับรายจ่าย

ของนักเรียนโรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยา
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วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

	 โดยม	ีนายสเุมธ	ตันติเวชกลุ	เลขาธกิารมลูนธิชิยัพฒันา	

หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	นายเอกรัฐ	หลีเส็น	

รองผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา	รองศาสตราจารย์	ดร.	ชศูกัดิ	์ลิม่สกลุ	

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	และนายโสภณ	ธรรมรกัษา	

ผูท้รงคณุวฒุฯิ	กรมชลประทาน	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รบัเสดจ็

	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ๑.	นอกจากการเลีย้งแพะเพือ่ใช้ประโยชน์จากเนือ้แพะแล้ว	

ขอให้พิจารณาเร่ืองการน�าหนงัของแพะมาผลติเครือ่งหนงัต่าง	ๆ 	

ซึ่งประเทศบังคลาเทศมีตัวอย่างการน�าหนังแพะมาผลิตเป็น

เครื่องหนัง

	 ๒.	 ขอให้วิเคราะห์คุณภาพอาหารที่ให้แพะกินว่า	

อาหารแต่ละชนิดมีสารอาหารหรือมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของแพะอย่างไรบ้าง

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ค่ายสิรินธร ต�าบลเขาตมู อ�าเภอยะรงั 

จังหวัดปัตตานี

	 เสด็จฯ	มาทรงเปิดอาคารดรณุปรดีา	และทรงติดตามผลการ

ด�าเนนิงานของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็	และทอดพระเนตรกจิกรรมต่าง	ๆ 	

ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ อ�าเภอเมอืงยะลา 

จังหวัดยะลา

 เสด็จฯ	มาทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการและ

ผลการด� า เนิ น งานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตาม

โครงการพระราชด�าริ

 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ บ้านโคกปาฆาบอืซา บ้านจาเราะสโตร์ ต�าบลกะลวุอ 

อ�าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธิวาส 

	 โดยมี	หม่อมหลวงจิรพันธุ์	ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร.	

นายสิทธิชัย	ศักดา	ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนราธิวาส	ดร.พิสุทธิ	์

วิจารสรณ์	 ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน	 นายโสภณ	 ธรรมรักษา	

ผู ้ทรงคุณวุฒิฯ	กรมชลประทาน	และนางสายหยุด	 เพ็ชรสุข	

ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 ในการนี้	 ได้มีพระราชด�าริ	 สรุปความว่า	 ส�าหรับ

การศึกษาการน�าจุลินทรีย์ในพื้นท่ีพรุจังหวัดนราธิวาสไปใช ้

ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	โดยเฉพาะด้านการเกษตร	เมื่อมี

การค้นพบจุลินทรีย์ชนิดใหม่	(NEW	SPECIES)	ควรด�าเนิน

การจดทะเบียนจุลินทรีย์ชนิดน้ัน	ๆ	ด้วย

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 

อ�าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

	 โดยมี	นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี	หม่อมหลวง

จริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	นายสทิธชิยั	ศกัดา	ผูว่้าราชการ

จังหวัดนราธิวาส	 นางสาวอุศนีย์	 ธูปทอง	 ท่ีปรึกษาด้านการ

ประสานงานโครงการ	ส�านักงาน	กปร.	นายสุรเดช	เตียวตระกูล	

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	และนางสายหยุด	เพ็ชรสุข	ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ	รับเสด็จ
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	 ในการนี้	ได้มีพระราชด�าริ	สรุปความว่า

	 ในการด�าเนินงานโครงการแพะพันธุ์ซามีพระราชด�าริ

ขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาการจัดท�าแผนงานการด�าเนินงาน

โครงการฯ	ให้ชัดเจนและเหมาะสม

 การตามเสด็จและพระราชด�าริ
	 ในรอบปี	๒๕๕๙	พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร

กิติยาภา	 ได้มีพระราชด�าริเพื่อพัฒนาช่วยเหลือประชาชนใน

ภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ซ่ึงส�านักงาน	 กปร.	 ได้รับสนองพระราชด�าริ	

สรุปได ้ดัง น้ี

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

จังหวัดบุรีรัมย์
	 พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 เสด็จไป

ทรงตดิตามผลการด�าเนนิงานของสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้

และการเกษตร	(สสนก.)	ทอดพระเนตรพิพธิภัณฑ์ธรรมชาตกิาร

จัดการน�้าฯ	 บ้านลิ่มทอง	 และกิจกรรมการจัดการน�้าตามแนว

พระราชด�าริ	 โดยมี	 นางสุพร	 ตรีนรินทร์	 ผู ้อ�านวยการกอง

ประสานงานโครงการพื้นที่	๒	คณะกรรมการบริหาร	สสนก.	

ผู้บริหาร	สสนก.	และคณะ	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 จากนัน้	เสดจ็ไปทอดพระเนตรการด�าเนนิงานด้านต่าง	ๆ	

ได้แก่	 สระแก้มลิงฝั่งซ้าย,	 คลอง	 ๘๐	 พรรษา	 ส่งน�้าถึงนา,	

แปลงทฤษฎีใหม่	 ของนายสุเนตร-นางระพีพรรณ	 ทองด�า,	

สถานโีทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ,	บ่อดักตะกอน	

สระดักตะกอน	และหนองทองลิ่ม
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การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ขั้นตอนการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การรวบรวมและแจ้งให้ทราบถึงพระราชด�าริ

การศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

การพิจารณากลั่นกรองระดับกระทรวง/หรือระดับคณะกรรมการ (ถ้ามี)

 

การพิจารณาของส�านักงาน กปร. และ กปร.

 

การด�าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

การติดตามประเมินผล

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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การบริหารจัดการงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙

	 ส�านักงาน	กปร.	ได้พิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์แผนงาน/โครงการเสนอ	กปร.	อนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	

เพื่อด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ	รวมทั้งสิ้น	๑๗๑	โครงการ/กิจกรรม	โดยกระจายตามพื้นที่ต่าง	ๆ	และประเภทการพัฒนา	ดังนี้

ภาค

ประเภท

จ�านวนโครงการ

จ�านวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ไม่ระบุภาค

รวม

๑.	ด้านการเกษตร	

๒.	ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า

๓.	ด้านส่ิงแวดล้อม	

๔.	ด้านส่งเสริมอาชีพ	

๕.	ด้านคมนาคม/สื่อสาร

๖.	สาธารณสุข	

๗.	ด้านบูรณาการ/อื่นๆ

               รวม 

๔๔

๔๐

๗๔

๓๒

๑๒

๒๐๒

๓

๘๐

๔๗

๘

๕

๒

๕๗

๒๐๒

๔๙๐,๒๕๗,๒๙๗

๕๖๑,๒๒๑,๒๖๓

๗๑๕,๘๑๙,๘๗๐

๔๐๒,๗๙๐,๘๑๐

๔๖๐,๕๘๔,๗๑๐

๒,๖๓๐,๖๗๓,๙๕๐

๑๐,๓๗๓,๙๒๖

๑,๓๕๗,๐๙๐,๒๐๐

๑๒๕,๕๔๕,๒๙๐

๓๖๙,๔๐๓,๐๔๖

๖๗,๓๙๗,๕๐๐

๓,๗๗๗,๓๘๒

๖๙๗,๐๘๖,๖๐๖	

๒,๖๓๐,๖๗๓,๙๕๐
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งานฎีกา

 ฎกีา	หมายถงึ	ค�าร้องทกุขท์ี่ราษฎรทลูเกลา้ฯ	ถวายต่อ	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 และพระบรมวงศ์เพื่อขอ

พระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง	 ๆ	 เช่น	 ขาดแคลน

ถนน	น�้า	ไฟฟ้า	ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	การไม่ได้รับความเป็นธรรม

ในเร่ืองที่ดินท�ากิน	ต้องการอาชีพ	ฯลฯ

 รูปแบบและวิธีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา มี ๒ ทาง 

 คือ	 การทูลเกล้าฯ	 ถวายอย่างเป็นทางการผ่านส�านัก

ราชเลขาธิการ	 และการทูลเกล ้าฯ	 ถวายในเวลาเสด็จ

พระราชด�าเนินผ่านหรือเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎร

ในภูมิภาคต่าง	ๆ

 กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี

ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของส�านักงาน กปร.

	 จากการประชุมร่วมกันระหว่างส�านักราชเลขาธิการ	

ส�านักงาน	กปร.	กรมชลประทาน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ได้มีการก�าหนดกรอบระยะเวลาในการด�าเนินงานไม่เกิน	 ๑	 ปี	

โดยนับตั้งแต่ส�านักงาน	 กปร.	 ได ้รับเร่ืองจากส�านักราช

เลขาธิการ	 จนถึงขั้นตอนการสรุปข ้อมูลเสนอส�านักราช

เลขาธิการ

 ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ของส�านักงาน กปร.

 ขั้นตอนท่ี ๑ : เมื่อได้รับหนังสือจากส�านักราช

เลขาธิการแล้ว	 ส�านักงาน	 กปร.	 จะแจ้งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 (ภายใน	 ๘	 วันท�าการ)	 พิจารณาและเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น	พร้อมเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

 ขัน้ตอนที ่๒ :	ประมาณ	๑	เดอืน	หลงัจากส่งหนังสือแล้ว	

จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในพ้ืนท่ีร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนที่ ๓ :	หน่วยงานสรุปผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง	พร้อมแนวทางในการให้ความช่วยเหลือส่งมายัง

ส�านักงาน	กปร.	ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ดังนี้

๑.	กรมชลประทาน		 	 	 					๙๐	วัน

๒.	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช					๖๐	วัน

๓.	กระทรวงมหาดไทย		 	 	 					๑๕	วัน

๔.	หน่วยงานอื่น	ๆ		 	 	 					๓๐	วัน

 ขั้นตอนที่  ๔ :	 เมื่อได ้รับข ้อมูลจากหน่วยงาน

ครบถ้วนแล้ว	ส�านักงาน	กปร.	จะจัดท�าสรุปข้อมูลเสนอส�านัก

ราชเลขาธิการ	โดยมีกรอบระยะเวลา	๔๐	วัน	นับจากได้รับ

หนังสือของหน่วยงานฉบับสุดท้าย

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ได้พระราชทานพระ

มหากรุณาธิคุณในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขแก่ราษฎรที่เดือดร้อน	 ที่ได ้ทูลเกล้าฯ	 ถวายฎีกา

จนเกิดเป ็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริหลาย

โครงการนับตั้งแต่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นต้นมา

	 ในปี	๒๕๕๑	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี 	 ได ้ เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ที่ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทรงรับ

ไว ้ เป ็นโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด�าริ 	 และได ้

พระราชทานแนวพระราชด�าริในการด�าเนินงานเรื่องฎีกา	

สรุปได้ดังนี้

	 ๑.	 ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริที่มาจากฎีกา

	 	 ๑.๑	 โครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณใน

การด�าเนินงานสูง	มอบหมายให้ส�านักงาน	กปร.	รับด�าเนินการ

	 	 ๑.๒	โครงการขนาดเล็ก	และเป็นโครงการ

ที่มีกิจกรรมด�าเนินงานครบวงจร	มีความจ�าเป็นเร่งด่วน	และ

ใช้งบประมาณไม่สูงมาก	 มอบหมายให้มูลนิธิชัยพัฒนารับ

ด�าเนินการ

	 	 ๑.๓	โครงการท่ีสามารถใช้งบปกติของส่วน

ราชการด�าเนินการได้ให้ประสานแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

รับด�าเนินการ

	 ๒. 	 การท� า โครงการแก ้ป ัญหาของผู ้ ร ้ องฎีกา	

ควรพิจารณาประโยชน์ที่ เกิดจากโครงการว่า	 ต ้องสร้าง

ประโยชน์ให ้ เ กิดกับชุมชน	หมู ่บ ้านในส ่วนรวมมากกว่า

แก้ปัญหาเฉพาะผู ้ร ้อง

	 ๓.	 ทรงให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้าง

ความเข ้าใจกับผู ้ร ้อง	 ชุมชน	 ในระหว่างการด�าเนินการ

โครงการ	 โดยควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เห็นถึง

พระมหากรุณาธิคุณท่ีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร

ที่เดือดร้อน	ทั้งนี้	สามารถใช้สื่อประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	วิทยุของ

ส่วนราชการในพื้นที่	เช่น	วิทยุทหาร	สถาบันการศึกษา	หรือ

ทางเว็บไซต์ต่าง	ๆ
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การด�าเนินการด้านฎีกาของส�านักงาน กปร. ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

หมายเหตุ	:	*เป็นฎีกาท่ีไม่ใช่เฉพาะของปีงบประมาณ	๒๕๕๙	โดยมีฎีกาสะสมมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า

ภาค ฎีกาเข้า (เรื่อง)
ส�านักงาน กปร. ตอบ

ส�านักราชเลขาธิการ

(เรื่อง) *

รับเป็นโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ

(โครงการ)

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

รวม

๑๔

๑๙

๔๖

๑๓

๙๒

๓

๒๘

๓๔

๑

๖๖

๒

๑๑

๑๓

๑

๒๗
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เรื่องเดิม
 พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั ว 	พระราชทาน

พระราชด�าริ ให ้จัดตั้ งศูนย ์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 ๘	 สิงหาคม	 ๒๕๒๒	

และพระราชทานแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาให้แก่ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ความโดยสรุปว่า

	 ๑.	พัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	ให้เป็น

ศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม	 ที่สมบูรณ์	

ทัง้การพัฒนาแหล่งน�า้	ฟ้ืนฟสูภาพป่า	การพฒันาดิน	การวางแผน

ปลูกพืชและเล้ียงสัตว์	โดยเกษตรกรและผู ้ที่สนใจสามารถ

เข้าศึกษา	ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม	และน�าไปปฏิบัติตาม

เพ่ือพัฒนาอาชีพ	และพัฒนาพื้นที่ท�ากินของตนเอง	เพื่อให้มี

ฐานะความเป็นอยู ่ที่ดี ขึ้น	 พร ้อมทั้งให ้ส ่งเสริมศิลปาชีพ	

หัตถกรรม พ้ืนบ ้ านเป ็นอาชีพ เสริมเป ็นการเพิ่มรายได้

นอกเหนือจากอาชีพหลัก

	 ๒.	พัฒนาพื้นที่ราษฎรรอบนอกศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนฯ	บริเวณลุ่มน�้าโจนให้มีความเจริญขึ้น	 เป็นตัวอย่าง

แก่การพัฒนาพ้ืนที่อื่นต่อไป

	 ๓.	ให้น�าวธีิการทีผ่่านการศึกษา	ทดลองจนเกดิผลส�าเรจ็

มาด�าเนินการเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดมาด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงาน
 	๑.	งานศึกษาวิจัย	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๒๒-ปัจจุบัน	

ได้ท�าการศึกษา	วิจัย	ทดลองมาแล้วทั้งสิ้น	จ�านวน	๑๒๖	เรื่อง	

สามารถน�าไปขยายผลสู ่เกษตรกร	จ�านวน	๖๐	เรื่อง	และ

น�ามาจัดท� าหลักสูตรฝ ึกอบรมหลัก 	จ� านวน	๑๓	เรื่ อ ง	

ในระหว่างปี	 ๒๕๕๘-๒๕๕๙	 มีการด�าเนินงานศึกษาวิจัย

จ�านวน	๑๑	เรื่อง	ประกอบด้วย	ด้านปรับปรุงบ�ารุงดิน	๓	

เรื่อง	ด้านเกษตรกรรม	๕	 เร่ือง	ด้านป่าไม้	๒	 เรื่อง	และ

ด้านปศุสัตว์	๑	เรื่อง		

	 ๒.	งานขยายผล	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	

ได้น�าผลส�าเรจ็จากการวจิยัขยายผลไปสูเ่กษตรกรพืน้ทีร่อบศูนย์ฯ	

จ�านวน	๔๓	หมู่บ้าน	๑๒,๔๐๓	ครัวเรือน	สร้างความเป็นอยู่

ที่ดีข้ึนจนมีรายได้เฉลี่ย	๖๐,๐๐๐	บาท/คน/ปี	 โดยแบ่งการ

ขยายผลเป็นด้านต่าง	ๆ	ดังน้ี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริท่ีส�าคัญ
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	 ๑ ) 	 ด ้ านสาธิ ต พัฒนาอาชีพการ เกษตร 	 เน ้ น

กิจกรรมสาธิตการประกอบอาชีพด้านการเกษตร	ปศุสัตว์	

การปรับปรุงบ�ารุงดิน	เป็นต้น	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

ให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู ้วิธีการเพื่อน�าไปปรับใช้กับที่

ท�ากินของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

	 ๒)	 เสริมสร้างความรู ้	 ความเข้าใจในการอนุรักษ์

ป่าไม้และส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด�าริ	 โดยส่งเสริม	

สนับสนุนให ้ เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่ รอบศูนย ์ฯ	

เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและท�าการ

เกษตรด้วยวิธีอินทรีย ์	 ด ้วยการสาธิตการผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์

จ�านวน	๕๐๐	ตัน	 ให้ความรู ้และสนับสนุนพืชปุ ๋ยสด	 เช่น	

ถั่วพร้าและปอเทือง	๑	ตัน	คิดเป็นพื้นที่ประมาณ	๓,๐๐๐	ไร่	

จัดอบรมปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แก่เยาวชน	จ�านวน	๒๐๐	ราย	และแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อให้

ประชาชน	 หน ่ วยงานราชการน� า ไปปลูกจ� านวนกว ่ า	

๒๐๐,๐๐๐	กล้า

	 ๓)	ส่งเสริมและพัฒนากลุ ่มอาชีพให้แก่เกษตรกร	

โดยสนับสนุนให้เกษตรกรท�าเกษตรอินทรีย์จ�านวน	๑๗๐	ราย	

ส ่ ง เสริม ให ้ผลิตถ ่ านชี วภาพเพื่ อการ เกษตร	๕๐	ราย	

ส่งเสริมให้ปลูกมะนาวในสวนหลังบ้าน	๒๐๐	ราย	รวมถึง

ส่งเสริมรู ้เรื่องการท�าผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนและแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร	 รวมถึงอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ขาวดอกมะลิ	เป็นต้น

	 ๔)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต	ด้วยการอบรมขยายผล	ส�าเร็จของศูนย์ฯ	ให้

แก ่ประชาชนที่ สนใจ	 รวมทั้ ง เด็กและเยาวชนในพื้นที่

จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทรา	 จ�านวนรวม	 ๓๖๘	 ราย	

เป็นกิจกรรมเสริมให้การด�ารงชีวิตของประชาชนและสังคม

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่ชุมชน	

ด้วยการส่งเสริมการออมในโรงเรียน	 การสร้างเกษตรกร

ต้นแบบ	เป็นต้น

     

 

	 ๓.	 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี 	 ภายใต ้ โครงการ	 ๖๐พรรษา	 ๖๐	

หมู ่บ ้าน	 ๖	 ศูนย์ศึกษา	 สร้างคน	 สร้างป่า	 พัฒนาอาชีพ	

ประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

	 	 ๑)	 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ได้คัดเลือก

หมู ่ บ ้ าน เป ้ าหมายจ� านวน 	 ๑๐	 หมู ่ บ ้ านของจั งห วัด

ฉะเชิงเทรา	 ปราจีนบุรี	 นครนายก	 และสระแก้ว	 เพื่อเข้า

รับการอบรม	 ซึ่ งเป ็นหลักสูตรที่ประชาชนมีความสนใจ	

จ�านวน	๑๑	หลักสูตร	เช่น	การผลิตปุ๋ยหมัก	การผลิตของใช้

ในครัวเรือน	การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ ์เขาหินซ้อน	เทคโนโลยีการ

เพิ่มผลผลิตของข้าว	รวมท้ังสิ้นจ�านวน	๒,๒๙๓	ราย

 



89

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เช่น	การท�าก้อนเชื้อเห็ด

และการท�าผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน

	 	 ๒)	 ด ้านพัฒนาป ่าไม ้ 	 ท�าการคัดเลือก

หมู ่บ ้านเป ้าหมายที่มี พ้ืนที่ป ่าในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา	

ปราจีนบุรี	และสระแก้ว	รวม	๑๐	หมู่บ้าน	เพื่อท�าการฟื ้นฟู

และพัฒนาสภาพป่าของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์	และ

สามารถน�าไปสู่การสร้างป่า	สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้อย่าง

ยั่งยืน	โดยคิดเป็นพ้ืนที่รวม	๑๒๕	ไร่

	 	 ๓)	สวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วง	ด�าเนินการ

จัดท�าสวนพฤกษศาสตร์ไม้ม ่วงบริเวณอุทยานมัจฉา	 โดย

ปลูกพรรณไม้สีม่วงไม้ดอกยืนต้น	เช่น	ศรีตรัง	กัลปพฤกษ	์

ไม้ประดับขนาดเล็ก	เช่น	แพงพวย	ต้อยต่ิงฝร่ัง	ไม้หัว	เช่น	

กระเจียว	และไม้น�้า	เช่น	บัวสายพันธุ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น

สวนพฤกษศาสตร์ไม้ม่วงบริเวณอุทยานมัจฉา

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์ฯ	 เป็น

ตัวอย่างแห่งความส�าเรจ็ทีเ่กษตรกรสามารถน�าไปปฏิบติัตาม

จนเกิดผลส�าเร็จในอาชีพ	 โดยศูนย์ฯ	 สามารถคัดเลือก

เพ่ือน�ามาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อท�าหน้าที่เป็นเครือข่าย

เพื่อขยายผลองค์ความรู้ได้	๑๓	แห่ง	และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

จ�านวน	๓๕	กลุ่ม	 โดยในภาพรวมของผลจากการพัฒนา

อาชีพส ่งผลให ้ เกษตรกรในพื้นที่รอบศูนย ์ฯ	 มีฐานะ

ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ยประมาณ	๖๐,๐๐๐	บาท	

ต่อคน/ปี	 นอกจากนั้น	 ได้ขยายผลความส�าเร็จไปสู่เด็ก

และเยาวชนในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพื้นที่

จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว	 รวม	 ๑๔	 โรง	

ซ่ึงช่วยสร้างโอกาสให้เด็กเกดิการเรียนรูว้ธิกีารท�าการเกษตร	

ทั้ งยังช ่วยให ้ โรงเรียนมีวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร

กลางวันให้แก่เด็กนักเรียนอย่างเพียงพอ 	 โดยแต ่ละป ี

มีผู ้สนใจเข้าเย่ียมชมศูนย์ฯ	 ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงระหว่างเดือนตุลาคม	 ๒๕๕๘	 ถึงเดือน

กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 มีจ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ	 ทั้งสิ้น

จ�านวน	๗๔,๑๑๖	คน
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เรื่องเดิม

	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่ หั ว 	 พระราชทาน

พระราชด�าริ	เมื่อวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๒๔	ความโดยสรุป

ว่า	 ให ้พิจารณาพ้ืนที่ที่ เหมาะสมจัดท�าโครงการพัฒนา

ด ้ านอาชีพการประมงและการ เกษตรในเขตพื้น ท่ีดิน

ชายฝั ่งทะเลจังหวัดจันทบุรี	ดังน้ัน	หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง

จึ ง ได ้ ด� า เนิ นการ จัด ต้ั ง ศูนย ์ ศึ กษาการ พัฒนาอ ่ าวคุ ้ ง

กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ขึ้นที่ต�าบลคลองขุด	

อ�า เภอท ่าใหม ่ 	 จังหวัดจันทบุรี 	 โดยมีกรมประมงเป ็น

หน ่วยงานหลัก	 และหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องร ่วมด�าเนิน

งานตามแนวทางการพัฒนาจากยอดเขาสู ่ท ้องทะเล

   

ผลการด�าเนินงาน

	 ศึกษา	 วิจัย	 ทดลองตามแนวพระราชด�าริ ท้ังใน

ด้านประมงและการเกษตร	และน�าผลการศึกษาวิจัยถ่ายทอด

สูป่ระชาชน	ได้แก่	การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม	

จัดท�าแปลงต ้นแบบเกษตรผสมผสานและแปลงเกษตร

ทฤษฎีใหม่	สาธิตการท�าปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง	การท�าปุ๋ย

อินทรีย์	 อีกท้ังส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อเพิ่มมูลค ่า	และเพิ่มช ่องทางการตลาดสินค ้าเกษตร	

ในปี	๒๕๕๙	ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง	ๆ	เช่น	

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ	การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ	การเล้ียง

ผึง้ชันโรงและแปรรปูผลติภณัฑ์	และส่งเสรมิการจดัตัง้กลุ่มอาชีพ	

ได ้แก่	 กลุ ่มเกษตรกรศูนย์คุ ้งกระเบนผลิตกะปิคุณภาพดี	

กลุ่มเกษตรกรผลิตน�้ามังคุด	กลุ่มเกษตรกรแปรรูปหอยนางรม	

เป็นต้น	 ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต	ิ

ประกอบด้วย	กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น�้าและปล่อย

คืนสู ่ธรรมชาติ	ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น�้าในอ่าวคุ้งกระเบน

คงความอุดมสมบูรณ์	ได้แก่	มีการจัดตั้งธนาคารปูไข่ของกลุ่ม

ชาวประมงพื้นบ้าน	การเพาะและปล่อยพันธุ ์กุ ้งแชบ๊วยและ

พันธุ ์ปลากะพงขาว	ฯลฯ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบนฯ	 ได้สนอง

พระราชด�าริในการเป ็นแหล่งเรียนรู ้และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน	 นับแต่ก ่อตั้งในปี	 ๒๕๒๔	 เป็นต้นมา

ภายในปี	 ๒๕๕๙	 ได ้ จั ด ให ้ มี ก ารฝ ึ กอบรมแก ่ ผู ้ สน ใจ

จ�านวน	 ๒๗	 หลักสูตร	 มีผู ้เข ้ารับการอบรม	 ๒,๐๖๓	 คน	

สามารถฟื ้นฟูและรักษาพ้ืนท่ีป ่าชายเลนรวม	๓,๐๐๐	ไร	่

และป ่าคุ ้ งกระเบนฯ	รวม	๑๑,๓๗๐	ไร่	นอกจากนี้	ยังมีผู ้

มาเยี่ยมชมศูนย ์ศึกษาการพัฒนาอ่าวกระเบนคุ ้งกระเบนฯ	

เป็นจ�านวนมากถึง	๘๗๕,๘๕๙	คน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลคลองขุด อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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 ๑) แผนงานศกึษา ทดลอง วจัิย ตามแนวพระราชด�าริ

	 ในระยะเวลาท่ีผ่านมา	 ๓๔	 ปี	 ของการด�าเนินงาน

ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได้ด�าเนินการศึกษา	

ทดลอง	และวิจัยไปแล้ว	จ�านวนท้ังสิ้น	๓๐๖	เรื่อง	โดยด�าเนิน

การศึกษาแล้วเสร็จ	จ�านวน	๒๙๕	 เร่ือง	และอยู ่ระหว่าง

การศึกษา	จ�านวน	๑๑	เรื่อง	ทั้งนี้	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	

ได ้ด�าเนินการ	จ�านวน	๙	เร่ือง	ได้แก่

	 	 -	การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด

ของดินกรดก�ามะถัน	

	 	 -	 การน�าจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากพื้นที่พรุ

จังหวัดนราธิวาสไปใช้ประโยชน์

	 	 -	 ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุ	

จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทางด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรม	

	 	 -	ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ	

จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรีย	ในการน�าไป

ใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม	

	 	 -	 การคัดเลือกเชื้อราจากดินป่าพรุสิรินธร	

ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช

	 	 -	การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของจุลินทรีย์

ในดินเปร้ียวจัดและดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุ	จังหวัดนราธิวาส	

	 	 - 	 เชื้ อราที่มี ศักยภาพในการสร ้างสาร

ต ้านจุลินทรีย ์จากดินอินทรีย ์ ในพื้นที่พรุ โต ๊ะแดง	 และ

สารต้านจุลินทรีย	์

งานศึกษา	ทดลอง	วิจัย	ตามแนวพระราชด�าริ

๒) แผนงานขยายผลการพัฒนา

	 	 ๒.๑	งานสาธิต	จ�านวนท้ังหมด	๑๘	เร่ือง	

แบ่งเป็น	 งานสาธิตต่อเนื่อง	 จ�านวน	๑๒	 เรื่อง	 และงาน

สาธิตใหม่	จ�านวน	๖	เรื่อง	มีตัวอย่างของงานสาธิต	เช่น	

	 -	สาธิตการปรับปรุงดินเปร้ียวจัดในการปลูกข้าว

พันธุ ์พื้ น เ มืองชนิดต ่ างๆ	 : 	 ด� า เนินการปลูกข ้ าวหอม

กระดังงา	ลูกด�า	ลูกขาว	และสังข์หยด	ซ่ึงเป็นข้าวพันธุ์ไวแสง	

โดยใส่หินปูนฝุ่นอัตรา	๑,๖๐๐	กิโลกรัม/ไร่	ร่วมกับการจดัการ

ปุ๋ยในแปลง	ได้ผลผลิตเฉลี่ย	๖๐๐–๗๐๐	กิโลกรัม/ไร่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส



92

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

	 	 -	สาธิตการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก

ผักกูดเชิงเศรษฐกิจ	:	ปรับปรุงดินด้วยหินปูนฝุ ่นอัตราครึ่ง

หน่ึงของความต้องการปนูของดินหว่านทัว่แปลง	จ�านวน	๑,๘๐๐	

กิโลกรัม/ไร่	 จากนัน้	 หว่านปนูขาวรักษาความเป็นกรด	 ระดับ	

๖-๖.๕	สามารถเก็บยอดอ่อนทุก	๓	วัน	ผลผลิตเฉลี่ย	๘๐๐-

๘๕๐	กิโลกรัม/ไร่

	 	 -	สาธิตการจัดการปุ๋ยเพื่อเพ่ิมผลผลิตและ

คุณภาพพริกไทย	 :	 ด�าเนินการใส่ปุ ๋ยคอก	 และปุ ๋ยเคมีใน

อัตราต ่างๆ	 พริกไทยให ้ผลผลิตไม ่ต�่ ากว ่า	 ๕๐๐-๖๐๐	

กิโลกรัม/ไร ่/ป ี 	สามารถแปรรูปเป ็นพริกไทยแห ้ง	และ

พริกไทยดองได ้

   

   

	 	 -	สาธติการปรบัปรงุดนิเปรีย้วจดัเพ่ือปลูกฝรัง่	:	

ด�าเนินการจัดท�าแปลงสาธิตปรับปรุง	บ�ารุงดินด้วยหินปูนฝุ่น	

พร้อมทั้งปลูกฝรั่งพันธุ ์กิมจู	และแป้นทอง

	 	 ๒.๒	งานพัฒนา	ส่งเสริม	และสนับสนุน 

ด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ ให้

มีความพร้อมส�าหรับการท�าการเกษตรท่ีเหมาะสมในพื้นที	่

รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ท�าให้คุณภาพ

ชีวิตของราษฎรในพื้นที่ดียิ่งขึ้น	 จ�านวน	 ๑๒	 โครงการ	 ซ่ึง

สนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่	จ�านวน	๖๖๙	ครัวเรือน	มีองค์

ความรู ้และทักษะของการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองให้ก่อเกิด

ประโยชน ์ต่อการประกอบอาชีพและการด�าเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้น	

ซึ่งสามารถยกตัวอย่างกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ด�าเนินการ	เช่น

	 		 -	โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูก

พืชไร่และไม้ผลใน	 ๕	 พื้นที่	 (๖๐	 ครัวเรือน)	 ด�าเนินการจัด

อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร	จ�านวน	๖๐	ครัวเรือน	เกีย่วกบั

การผลิตผักปลอดภัยสารพิษ	และการปลูกไม ้ผลไม ้ยืนต้น

ในบริเวณบ้าน	เช่น	หม่อนกินผล	มะนาว	มะม่วง	เป็นต้น	

  -	 โครงการพัฒนาพื้นท่ีดินทรายจัดเพื่อปลูก

พืชผักพืชไร่และไม้ผลใน	๖	พื้นที่	(๘๐	ครัวเรือน)	ด�าเนินการจัด

อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร	 จ�านวน	 ๘๐	 ครัวเรือน	

เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัยสารพิษ	การปลูกผักในภาชนะ	

และการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นในบริเวณบ้าน	เช่น	หม่อนกินผล	

มะนาว	มะม่วง	เป็นต้น

โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผล	
เขตพ้ืนที่บ้านยาบี	หมู่ที่	๑	ต�าบลกะลุวอ	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	

จังหวัดนราธิวาส

โครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชไร่และไม้ผล	
เขตพ้ืนที่บ้านบางมะนาว	หมู่ที่	๑	ต�าบลกะลุวอเหนือ	อ�าเภอ

เมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส
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	 ๒.๓	 งานฝ ึกอบรมและถ ่ายทอดเทคโนโลยี	

ด�าเนินการน�าผลส�าเร็จจากการศึกษา	ทดลอง	และ

วิจัย	มาจัดท�าเป็นกิจกรรมในงานขยายผลโครงการฯ	

เพื่อส ่ ง เสริมสนับสนุนให ้ราษฎรในพื้นที่ ได ้น� าองค ์

ความรู ้ เหล ่านั้นไปต่อยอดในพื้นท่ีของตนเอง	 ซ่ึงจะ

สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร

ได้เป็นอย่างดี	โดยปีงบประมาณ	๒๕๕๙	มีราษฎรท่ีเข ้า

รั บการอบรมจากศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	

จ�านวน	๙๓๕	คน	

	 ๒.๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี 	 ในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ	๕	รอบ	๒	เมษายน	๒๕๕๘		

 ๓) แผนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

	 	 ด�าเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร	

ธรรมชาตใินพื้นท่ีตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู ่หัว	 และพระบรมวงศานุวงศ์	 โดยมุ ่งเน ้น

กระบวนการสร้างการมีส ่วนร่วมและการตระหนักถึง

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่ายิ่ง	

โดยเฉพาะป่าพรุ	ซ่ึงเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้

๔) แผนงานบริหารการจัดการ 

	 ๔.๑	 การจัดการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ มี ชีวิต	

ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 มีผู ้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและ

ศึกษาดูงานในศนูย์ศกึษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	จ�านวนทัง้สิน้	

๖๔๗	คณะ	๔๗,๓๗๙	คน	(ณ	วันที่	๖	กันยายน	๒๕๕๙)

	 ๔.๒	การจัดซือ้	บ�ารงุดแูล	ครภุณัฑ์	สิง่ก่อสร้างต่าง	ๆ

	 ๔.๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 	

	 ๔.๔	 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกร

	 ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	 ได ้ด�า เนิน

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ ์ เพื่อช ่วยเหลือเกษตรกร	โดย

ได้ผลติเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรในพื้นที่มีความจ�าเป็นต้องใช้

และเหมาะสมต ่อสภาพพื้นที่ 	 เพื่อเป ็นคลังเมล็ดพันธุ ์

ส�ารอง	 และสนับสนุนให้แก่ราษฎรที่มีความสนใจ	 เช่น	

เมล็ดข้าวโพดหวานพันธุ์อัญมณี	 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน	

เมล็ดพันธุ ์ ถ่ัวฝักยาวพิจิตร	เป็นต้น

การเพาะช�ากล้าไม้มีค ่าและกล้าไม้ทั่วไป		
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	 	 ๒.	ด้านการสาธิตและฝึกอบรม	มีการ

จัดแสดงผลส�าเร็จในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

ที่มีชีวิต	 ซ่ึงมีกิจกรรมและความเคล่ือนไหวอยู ่ เสมอ	

ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานจะได้รับความรู้จากการ

สัมผัสของจริงและภาคทฤษฎีท่ีมีเน้ือหาเข้าใจง่าย

	 	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	มีประชาชน	เยาวชน	

ตลอดจนส่ือมวลชน	 เข ้ ามาเยี่ ยมชมศึกษาดู งานใน

ศูนย์ศึกษาการพฒันาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารแิล้ว	

กว่า	๗๔,๙๑๖	คน	(ต.ค.	๕๘–ก.ค.	๕๙)	

	 นอกจากน้ี	 ยังมีเกษตรกรและผู ้ที่สนใจเข้ารับ

การฝึกอบรมด้านต่าง	ๆ	แล้ว	๒,๘๗๖	คน	(ต.ค.	๕๘–ก.ค.	๕๙)

เรื่องเดิม 
	 เมื่อวันท่ี	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๒๕	พระบาทสมเด็จ

พระเจ ้ าอยู ่หั ว 	 ได ้มีพระราชด�าริ 	 ให ้พิจารณาวาง

โครงการจัดหาน�้าสนับสนุนโครงการศูนย ์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานฯ	 โดยมีวัตถุประสงค ์ 	 เ พ่ือการศึกษา

ทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่าง	ๆ	ตามความเหมาะ

สมส�าหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรน�าไปปฏิบัติในพื้นท่ี

ของตนเองต่อไป	และมีพระราชด�าริให้ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานฯ	 เป็นศูนย์ให้บริการในด้านเทคนิคและ

วิชาการที่ครบวงจร	เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมใน

การด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน
	 ด�าเนินการศึกษาทดลองเพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคม	ของภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	และน�าผลส�าเร็จที่ได้มาสาธิตเป็นตัวอย่างแห่ง

ความส�าเร็จ	 ควบคู ่ไปกับการขยายผลส�าเร็จดังกล่าวสู ่

ราษฎร	โดยมีการด�าเนินงานในลักษณะของการให้บริการ

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 ซึ่งเกิดจากการบูรณาการของ

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท่ีหลากหลายโดยในปีงบประมาณ	

๒๕๕๙	มีการด�าเนินงานโดยรวม	ดังน้ี

	 	 ๑.	ด้านการศึกษา	ทดลอง	วิจัย	มีกิจกรรม

ด้านการศึกษา	ทดลอง	วิจัย	รวม	๘	เรื่อง	ประกอบด้วย

งานศึกษา	ทดลอง	วิจัย	ที่ด�าเนินงานต่อเนื่องจากปีที่แล้ว	

จ�านวน	๒	เรื่อง	และเรื่องใหม่	จ�านวน	๖	เรื่อง	

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การทดลองเลี้ยงและเพิ่มปริมาณแมลงทับขาแดง
ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

การส�ารวจความหลากหลายของเห็ดป่า
ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

แปลงสาธิตและฝึกอบรม	ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานฯ
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

	 	 ๓.	ด้านการขยายผล	มกีารสนบัสนนุส่งเสรมิ

เกษตรกรตัวอย่างในพื้นท่ีขยายผลของศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ประกอบด้วย

พื้นที่	๒๒	หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ	และได้เพิ่มพื้นที่ขยาย

ผลในทุกอ�าเภอของจังหวัดสกลนคร	อ�าเภอละ	๒	แห่ง	รวม

เป็น	 ๓๖	 แห่ง	 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้จากวิถีชีวิตและ

ประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นท่ีจริง

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ๑.	เกษตรกร	หน่วยงานต่าง	ๆ	ประชาชนทั่วไป	

ตลอดจนเยาวชน	ได้เข้ามาเรียนรู้แนวทางการด�าเนินชีวิต

โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านการเกษตร	เป็นการบริหารจัดการทรัพยากร

ที่ดิน	 น�้า	 และการปลูกพืชให้เหมาะสมกับภูมิสังคมของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีผู ้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ

กว่า	๓,๐๐๐	คน	และมีผู้เข้าศึกษาดูงาน	ปีละกว่า	๘๐,๐๐๐	

คน

	 ๒.	ท�าให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์	รวม

พื้นที่กว ่า	 ๑๑,๐๐๐	 ไร ่	 รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู

พานฯ	 เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน�้าธารและทรัพยากรจาก

ผืนป่า	ส่วนภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	ได้จัด

แสดงตัวอย่างพันธุ ์ไม้	๑๕๐	ชนิด	และป่า	๕	 ช้ัน	บน

พื้นที่ 	 ๕๐	 ไร ่ 	 เพื่ อ เป ็นต ้นแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ๓.	ท�าให้ราษฎรในพื้นที่ขยายผลมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน	จากการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู ้ด ้าน

การเกษตร	และปัจจัยการผลิตเบื้องต้น	ท�าให้ราษฎร

ส าม า ร ถ เริ่ ม ต ้ น อ า ชี พที่ ต น เ อ ง มี ค ว ามถนั ด แ ล ะ

สอดคล้องกับภูมิสังคมได้	 เช่น	 ท�านาเพ่ือขายเมล็ดพันธุ์	

ปลูกมะเขือเทศ	เล้ียงวัว	เล้ียงปลา	เป็นต้น	

แปลงสาธิตและฝึกอบรม	ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพฒันาภูพานฯ

โครงการเสริมสร้างเกษตรต้นแบบตามแนวพระราชด�าริ
(ด้านเกษตรผสมผสาน)	นายทองปาน	พิมพ ์พานชัย	

อ�าเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร
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เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้มีพระราชด�าริ

เกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	สรุปได้ดังน้ี

	 เมื่อวันที่	๑๑	ธันวาคม	๒๕๒๕	ได้มีพระราชด�าริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพจิารณาจดัตัง้ศนูย์ศึกษาการพฒันา

ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริขึ้น	ณ	บริเวณพื้นที่

ป่าเส่ือมโทรมของป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง	อ�าเภอ

ดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	มีขอบเขตโครงการประมาณ	

๘,๕๐๐	ไร่	ซึง่มีพระราชประสงค์ให้ศนูย์แห่งนีเ้ป็นศนูย์กลาง

ของการศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 เพื่อหารูปแบบการพัฒนาใน

ด้านต่าง	 ๆ	 ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศทางภาค

เหนือ	 ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้าและน�าผลส�าเร็จที่ได้จากการ

ศึกษา	ทดลอง	วิจัย	เผยแพร่ให้แก่ราษฎรให้สามารถน�าไป

ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองต่อไป

	 เมื่อวันที่	๓	กุมภาพันธ์	๒๕๒๗	พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี ไปทอดพระเนตรการ

ด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	มีพระ

ราชด�าริถึ ง เป ้ าหมายหลักของศูนย์คือการฟื ้นฟูและ

อนุรักษ์บริเวณต้นน�้าห้วยฮ่องไคร้	 ท่ีมีสภาพแห้งแล ้ง

เป็นการเร่งด่วน	 ด้วยการผันน�้าจากอ่างเกบ็น�า้ในระดบับนไป

ตามแนวร่องน�า้ต่าง	ๆ 	ไหลลงอ่างเกบ็น�า้ในระดบัต�า่ลงไป	พร้อม

กับปลูกป่าตามแนวร่องน�้า	 ล�าดับต่อไปควรสร้างฝาย

ต้นน�้าเป็นระยะ	ๆ 	แล้วต่อท่อไม้ไผ่ส่งน�้าออกทั้งสองฝั ่ง

ร ่องน�้า	ส�าหรับด้านการประมงให้ควบคมุบริหารการรักษา

พันธุ์ปลาและการจับปลา	 ส่วนเรื่องเกษตรกรรมและการ

ปศุสัตว์-โคนม	 ควรรวมกลุ ่มในรูปสหกรณ์ทั้งจะต้อง

ศึกษาเรือ่งเกษตรอตุสาหกรรมควบคูไ่ปด้วย	เพือ่รองรบัภาวะ

ผลผลิตการเกษตรล้นตลาด

	 จากนั้น	 มีพระราชด�าริเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง

การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	

มาอย่างต่อเนื่อง	จนกระทั่งเมื่อวันที่	๑๙	มิถุนายน	๒๕๔๐	

มีพระราชด�าริเพ่ิมเติมให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ	ทุกศูนย์	

ซ่ึงมปัีญหาและสาเหตุเรือ่งดินทีแ่ตกต่างกนั	 การแก้ปัญหาด้วย

การจัดหาน�้าสนับสนุน	ปรับปรุงดิน	 และเลือกกิจกรรมการ

ปลกูพืชหรอืเลีย้งสตัว์ทีเ่หมาะสม	และส�าหรบัศูนย์ศกึษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	 ควรเน้นและให้ความส�าคัญในการ

ด�าเนินงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์	ประกอบด้วย

	 -	การปลูกข้าวในบริเวณใกล้อ่างเก็บน�้า

	 -	การเลี้ยงปลาในอ่างเก็บน�้าที่	๗

	 -	การอนรุกัษ์ดนิโดยใช้น�า้และหญ้าแฝกควบคูกั่น	

ผลการด�าเนินงาน

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริเป็นแหล่งเรียนรู้ผลการพัฒนา

ตามแนวพระราชด�าร	ิโดยเฉพาะการสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน	

ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด ้านอื่น	ๆ	ให ้แก ่

ผู้ที่สนใจเพื่อน�าไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง	 สามารถสนับสนุน

ส่งเสรมิให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ป้าหมายมีอาชพีทีม่ัน่คง	ตลอด

จนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด�าริ

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ราษฎรกว่า	๓,๐๐๐	ราย	ได้รับการฝึกอาชีพเพื่อน�า

ประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชพี	พืน้ทีป่่ากว่า	๘,๐๐๐	ไร่	ได้

รับการฟ้ืนฟู	มปีระชาชนทัว่ไปและผู้สนใจเข้ามาศกึษาดงูาน

ได้รับความรู้	จ�านวน	๙๐,๖๓๑	คน	รวมทั้งสิ้น	๖๓๖	คณะ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลปาเมี่ยง และต�าบลแม่โป่ง อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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พัฒนาท่ีดิน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานปศุสัตว์	และ

อื่น	 ๆ	 ท�าหน้าท่ีออกเยี่ยมเยียนและส่งเสริมเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีหมู ่บ ้านรอบศูนย์ฯ	ในเร่ืองต่าง	ๆ	อาทิ	เกษตร

ทฤษฎีใหม่	 เกษตรผสมผสาน	 การผลิตปุ ๋ยหมัก	 การ

ปรับปรุงดินด้วยปุ ๋ยพืชสด	นับถึงปัจจุบันมีเกษตรกรที่

น� าความรู ้ ไปปรับใช ้ ในแปลงของตนเองจนประสบ

ความส�า เร็จสามารถเป ็นเกษตรกรตัวอย ่างได ้ เป ็น

จ�านวนรวมท้ังหมด	๘๓	ราย

  

	นายส�ารอง	แตงพลับ

เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน

นายจรูญ	นวลพลอย

เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

 

เรื่องเดิม
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ได้มีพระราชด�าริ	

เมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๒๖	สรุปว่า	ให้พัฒนาพ้ืนที่เป็น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม	 โดยเน้น

การปลกูป่าเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพป่าไม้ให้กลบัอดุมสมบรูณ์ดังเดิม	

สามารถท�าการปลูกพืชชนิดต่าง	ๆ	ควบคู่ไปกับการปลูกป่า	

จัดหาแหล่งน�้าสนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืช	

จดัระเบยีบราษฎรให้ราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการให้เข้าอยูอ่าศยั	

และท�ากินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้อง

กับธรรมชาติ	 ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา	 ตลอดจนได้

อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชต่าง	ๆ	โดยไม่ต้อง

เข้าไปบุกรุกท�าลายป่าไม้อีกต่อไป

ผลการด�าเนินงาน
	 ๑.	ด้านการศึกษา	วิจัย	ทดลอง	มีงานศึกษา	วิจัย	

ทดลอง	 ที่ด�าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด	 ๘๑	 เร่ือง	 ใน

จ�านวนผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จท้ังหมดนี้มีการน�าผลสรุป

งานวิ จัยไปจัดท�า เป ็นเอกสารเผยแพร ่องค ์ความรู 	้

จ�านวน	๓๗	เรื่อง	และน�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรการฝึก

อบรม	จ�านวน	๘	หลักสูตร	ได้แก่	

	 					๑)	หลักสตูรการปลกูผกัปลอดภัยจากสารพิษ	

	 					๒)	หลักสูตรการเลี้ยงโค	

	 					๓)	หลักสูตรการเลี้ยงแพะ	

	 					๔)	หลักสูตรการเลี้ยงไก่เขียวห้วยทราย

	 					๕)	หลักสูตรการเลี้ยงกบนา	

	 					๖)	หลักสูตรการเพาะเห็ด	

	 							๗)	หลักสูตรเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่	

								 	 	 	 	๘)	หลักสูตรการปรับปรุงดินและการใช ้

หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

	 ๒.	ด้านการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี

	 	 ๒.๑	 ขยายผลส�าเร็จสู ่ เกษตรกรมีการ

จัดชุดปฏิบัติการขยายผล	ประกอบด้วย	เจ้าหน้าท่ีงาน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี
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	 ๒.๒	ฝึกอบรมเกษตรกรและนักเรียน

	 	 จัดฝึกอบรมเกษตรกรและนักเรียน	โดย

ใช้งบประมาณ	กปร.	ในหลักสูตรต่าง	ๆ 	ได้แก่	หลักสูตร

การเพาะเห็ดในโรงเรียน	 หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่	

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต	หลักสูตรการผลิตและ

ใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพ	 (Biochar)	 หลักสูตรการเลี้ยง

ไก่เขยีวห้วยทราย	หลกัสตูรการเลีย้งแพะ	หลกัสตูรการเลีย้งโค	

และหลักสูตรการเลี้ยงปลานิลในบ่อซเีมนต์ให้แก่นักเรียน

ในโรงเรยีน	มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายฯ	จ�านวนรวม	๑,๙๒๗	คน

  

 

	 ๒.๓	สนับสนุนปัจจัยการผลิต

	 	 สนบัสนนุพนัธ์ุพชืพนัธุส์ตัว์ให้แก่เกษตรกร	

ประชาชนทั่วไป	โรงเรียน	และหน่วยงานราชการ	ได้แก	่

ก้อนเช้ือเห็ด	จ�านวน	๑๔,๐๐๐	ก้อน	พันธุ ์ปลา	จ�านวน	

๖๐๐,๐๐๐	ตัว	 พันธุ ์ไก่พื้นเมือง	 จ�านวน	๔,๐๐๐	 ตัว	

พนัธุก์บ	จ�านวน	๓,๐๐๐	ตวั	นอกจากนี	้ยงัสนบัสนนุปุย๋หมกั

เพื่อปรับปรุงบ�ารุงดิน	จ�านวน	๑,๐๐๐	ตัน	และปุ๋ยน�้าหมัก

ชวีภาพ	จ�านวน	๑,๐๐๐	ลติร	รวมถึงสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก	

จ�านวน	๓๕๐,๐๐๐	กล้า

 

	 ๒.๔	จัดพื้นท่ีสาธิตภายในศูนย์ฯ

	 	 จัดท�าแปลงสาธิตการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง	

เช่น	แปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินท่ีแข็งเป็นดาน	

แปลงสาธิตการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ ๋ยหมัก

แปลงสาธิตการท�าเกษตรผสมผสาน	 และแปลงสาธิต

การเลี้ยงสัตว์	เป็นต้น

   

	 ๒.๕	ศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าริ

	 	 	 	 	 	 	 คัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างที่มีความโดดเด่น

และมีศักยภาพ	 จัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าร	ิ

เพื่อเป็นแหล่งศึกษา	ดูงาน	และเผยแพร่การพัฒนาตามแนว

พระราชด�าริ	ปัจจุบันมีท้ังหมด	๑๐	ศูนย์เรียนรู ้	ได้แก่

	 ๑)	ศูนย์เรียนรู ้ด ้านการเลี้ยงโคขุน

	 (นายสว่าง	พันธ์วงศ์)	

	 ๒)	ศูนย์เรียนรู ้การเล้ียงแพะ	

	 (นายไพรัช	ศาสตร์เสง่ียม)

	 ๓)	ศูนย์เรียนรู ้ด ้านประมง

	 (นายเชิด	เหมือนจันทร์)

	 ๔)	 ศูนย์เรียนรู ้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเกษตรต�าบลชะอ�า	(นายเขียนสร้อยสม)

	 ๕)	ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน	

	 (นายส�ารอง	แตงพลับ)

	 ๖)	ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน	

	 (นายส�าราญ	ศาสตร์เสง่ียม)

	 ๗)	ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน	

	 (นายอุ ๋ย	นวมน่ิม)

	 ๘)	ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่	

	 (นายจรูญ	นวลพลอย)

	 ๙)	ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล	(นายสมศกัดิ	์บญุรอด)

	 ๑๐)	 กลุ่มธนาคารหมู ่บ้านโป่งเก้งพัฒนา	หมู่	 ๘	

ต�าบลไร่ใหม่พัฒนา

	 ๓.	ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

	 					๓.๑	ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน�้าตามแนว

พระราชด�าริ

	 	 ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	ผลติกล้า

หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	๓๕๐,๐๐๐	กล้า	 และใช้ปลูกภายใน

พืน้ทีศ่นูย์ฯ	เพือ่การอนรุกัษ์ดินและน�า้	จ�านวน	๑๕๐,๐๐๐	กล้า	

นอกจากนี้	ยังได้เพาะช�ากล้าไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ	พันธุ์ไม้

ที่มีความส�าคัญของจังหวัด	 และพันธุ ์ไม ้ที่มีดอกสีม ่วง

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ	รวมจ�านวน	๕๐,๐๐๐	กล้า
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	 ๓.๒	อนุรักษ์และฟื ้นฟูสภาพป่า

	 	 ท�าการปลูกป ่าเสริมและปรับเปล่ียน

พันธุ์ไม้ในแปลงปลูกป่าเดิม	รวมพ้ืนท่ีประมาณ	๕๐๐	ไร	่

และก ่อสร ้างฝายชะลอความชุ ่มชื้น	จ�านวน	๑๔	แห่ง

   

 

	 ๓.๓	อนุรักษ์สัตว์ป่า

	 	 โดยการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า	

จ�านวน	๕๗	ชนิด	ซึ่ งจากสถิติ 	พบว ่ามี นักท ่องเท่ียว

และผู ้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมปีละประมาณ	๔๐,๙๔๙	คน

	 ๔.	ด้านการประชาสัมพันธ์

	 	 จัดการประชาสัมพันธ ์ผลส�า เร็จของ

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	ได้แก่	

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน	ความถี่	๙๑.๗๕	MHz	

ในรายการ	“ศูนย์ห้วยทรายห่วงใยประชาชน”	ออกอากาศ

ทกุวันจนัทร์ถึงศุกร์	เวลา	๑๖.๐๐–๑๘.๐๐	น.	และจัดท�าเอกสาร

เผยแพร่ผลการด�าเนนิงานและองค์ความรู ้ต ่ าง 	ๆ	รวมถงึ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเวบ็ไซต์	www.huaysaicenter.org	

โดยในปี	๒๕๕๙	(นับถึงเดือนมิถุนายน)	มีผู้มาเยี่ยมชมและ

ศกึษาดงูานทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	รวมเป็นจ�านวน

ท้ังส้ิน	๕๘,๓๔๕	คน

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 การด�าเนนิงานของศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	

มีประชาชนในพื้นที่ เป ้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรง

จ�านวน	๒๙	หมู่บ้าน	๔,๗๑๙	ครัวเรือน	โดยการด�าเนินงาน

จะมุ ่งเน้นให้ความส�าคัญกับการเป็นต้นแบบการพัฒนา	

การเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยี	และการส่งเสริมอาชีพ

ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรและประชาชนทีส่นใจ	นอกจากนี้	

ยังท�าหน้าที่เป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้	สัตว์ป่า	

รวมทัง้เพาะพนัธ์ุสตัว์ป่า	และเป็นแหล่งเรียนรู ้และฝึกอบรม

เกษตรกร	นักเรียน	นักศึกษา	และผู้ที่สนใจทั่วไปในแต่ละปี

ไม่ต�่ากว่า	 ๑,๕๐๐	 คน	 และมีผู ้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน	

มากกว่า	๖๐,๐๐๐	คนต่อปี
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สภาพพืน้ทีโดยรอบของวดัทิพย์สคุนธาราม	ซ่ึงได้จัดสร้างพระพทุธ

เมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคนัธารรา	พร้อมจัดสภาพภูมิทัศน์

ให้เป็นแหล่งศาสนสถานท่ีส�าคญั	 ด้านหลงัองค์พระเป็นภเูขาสูงชนั	

สภาพเป็นป่าเบญจพรรณ	 ต้นไม้ส่วนใหญ่มขีนาดเล็ก	 พรรณไม้

เดมิท่ีพบ	เช่น	คาง	มะค่าแต้	ตะแบก	ไม้แดง	สะเดาและประดู	่

โครงการวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่องเดิม
	 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนีินาถ	ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	 รับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชา

ไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์	 ตามลิขิตของพระ

พรหมโมลี 	 ไว ้ ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ 	 เมื่ อวันที่ 	 ๑๒	

พฤษภาคม	 ๒๕๕๔	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้

นายจิรายุ 	 อิศรางกูร	 ณ	 อยุธยา	 รองเลขาธิการส�านัก

พระราชวังและผู ้อ�านวยการส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระ

มหากษัตริย ์	เป็นผู ้ด�าเนินการโครงการฯ

ผลการด�าเนินงาน
	 ๑.	 กรมชลประทาน	 ได้ด�าเนินการจัดหาน�้ามาเติม

อ่างเก็บน�้าวัดทิพย์สุคนธาราม	 โดยการต่อท่อจากท่อส่งน�้า

สายหลัก	 วางท่อซอยเข้าไปเติมสระเก็บน�้า	 จ�านวน	๓	แห่ง	

ระยะทางประมาณ	๑.๖๓๘	กิโลเมตร	มีปริมาณน�้า	ประมาณ	

๑,๐๐๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร

 ๒.	กรมป่าไม้	ได้ด�าเนินงานปรับปรุงระบบน�้าเข้า

แปลงปลูกป่าในพ้ืนที่โครงการ

	 ๓.	กรมอุทยานฯ	ได้ด�าเนินการปรับปรุงสภาพดิน

แบบมีส่วนร่วมจ�านวน	๔๐	ไร่

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ท�าให้ป่าไม้มีความหนาแน่นมากขึ้นสร้างความชุ่มชื้น

ให้เกิดขึ้นกับดินและป้องกันไฟป่า	รวมท้ังอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าไม้และท�าการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ	ให้มีความอุดม

สมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร	 ที่มีความสมดุลและความ

หลากหลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

กรมชลประทานด�าเนินจัดหาน�้ามาเติมอ่างเก็บน�้า
วัดทิพย์สุคนธาราม	จ�านวน	๓	แห่ง	

มีปริมาณน�้าประมาณ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร
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อ่างเก็บน�้าวัดทิพย์สุคนธาราม	แห่งท่ี	๑	ความจุประมาณ	๒๕๐,๐๐๐	ลูกบาศก์เมตร

บ่อพักน�้าและระบบสูบน�้าพร้อมวางท่อส่งน�้าไปยังถังเก็บน�้าบนภูเขาแล้วกระจายน�้าตามท่อแยกโดยรอบภูเขา	

เพ่ือสร้างความชุ ่มชื้นให้เกิดขึ้นแก่ต้นไม้บนภูเขาด้านหลังขององค์พระได้ตลอดปี

ท่อส่งน�้าโดยรอบเขาเพ่ือเชื่อมสายซอยท�าระบบสปริงเกอร์เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ต้นไม้บนภูเขา
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โครงการการจดัหาน�า้สนบัสนนุโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิต�าบลสวนผึง้ อ�าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุี 

เรื่องเดิม

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

มีพระราชด�าริ	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๗	ณ	 โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	ต�าบลสวนผึง้	อ�าเภอสวนผึง้	

จังหวัดราชบุรี	 สรุปว่า	 ให้พิจารณาจัดหาน�้าเพิ่มเติมให้กับ

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองและราษฎรบรเิวณ

ใกล้เคียง	 ซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับการอุปโภค

บรโิภคและการเกษตร	โดยการก่อสร้างฝายทดน�า้พร้อมระบบส่งน�า้

และถังพักน�้า	เพื่อใช้เป็นแหล่งส�ารองน�้าส�าหรับกิจกรรมต่าง	ๆ	

ของโรงเรียนและราษฎรบรเิวณใกล้เคยีง	ทัง้นี	้ในการด�าเนนิการ

ก่อสร้างให้ค�านึงถึงวิธีการป้องกันตะกอนที่ไหลมากับน�้าไม่ให้

ไหลเข้าท่อส่งน�้า

ผลการด�าเนินงาน

	 กรมชลประทานได้ด�าเนนิการก่อสร้างฝายทดน�้า	ขนาด

สนัฝาย	กว้าง	๒.๓	เมตร	ยาว	๑๑	เมตร	สงู	๒	เมตร	ระบบท่อส่งน�า้

พร้อมอาคารระบายน�้าล้น	 เพ่ือส่งน�้าสนับสนุนให้กับโรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	 มีน�้าเพียงพอส�าหรับการ

อุปโภค-บริโภค	และการเกษตรของโรงเรียน	และเป็นการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้งให้กับโรงเรียน	กองร้อย

ทหารพราน	 และราษฎรบริเวณใกล้เคียง	 ด�าเนินงานเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

พื้นที่ก่อนด�าเนินการก่อสร้างฝาย	

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 สามารถช่วยเหลือนักเรียนและครูโรงเรียนต�ารวจ

ตระเวนชายแดน	ทหารพรานในค่ายกองร้อยทหารพราน	และ

ราษฎรบริเวณใกล้เคียง	จ�านวน	๑๐๐	ครัวเรือน	๖๓๗	คน	ให้

มนี�า้เพยีงพอตลอดท้ังปี	เพือ่การอปุโภค-บรโิภค	และการเกษตร

อาหารกลางวนัของโรงเรียน	พื้นที่รับประโยชน์	จ�านวน	๑๒๐	ไร่	

 

  

  

ฝายทดน�้าชนิดกล่องเกเบี้ยน

อาคารปลายท่อ

อาคารท่อแยก
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โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ต�าบลโบสถ์ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ผลการด�าเนินงาน
	 กรมชลประทานได้ด�าเนนิการขุดลอกพืน้ทีบ่ริเวณหน้า

ฝายหนองแร้งเฒ่า	ครอบคลมุพ้ืนทีป่ระมาณ	๒๕๐	ไร่	ในลกัษณะ

พื้นที่แก้มลิง	รวมทั้งปรับปรุงคลองส่งน�้าเดิมและก่อสร้างระบบ

คลองส่งน�้าเพิ่มเติม	 รวมระยะทางประมาณ	๖.๒๓	 กิโลเมตร	

พร้อมอาคารประกอบ	ปัจจุบันได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ

   

บริเวณด�าเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองแร้งเฒ่า

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ท�าให้ราษฎรต�าบลโบสถ์	จ�านวนประมาณ	๕๐๐	ครวัเรอืน	

มีแหล่งน�้าสนับสนุน	 	 การเพาะปลูกข้าวได้เพิ่มข้ึนประมาณ	

๕,๕๐๐	ไร่	ในฤดูฝน	และประมาณ	๒,๐๐๐	ไร่	ในฤดูแล้ง

งานปรับปรุงคลองส่งน�้าเดิมเป็นคลองดาดคอนกรีต

เรื่องเดิม
					พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	รับโครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ	ไว้

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ตามที่	 นายณรงค์	 เพ่ิมพูน	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโบสถ์	 อ�าเภอพิมาย	

จังหวัดนครราชสีมา	 ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการขุดลอกแก้มลิง	 บริเวณฝายหนองแร้งเฒ่า	 ต�าบลโบสถ์	 เพื่อช่วยเหลือ

ราษฎร	ซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับท�าการเกษตรในฤดูแล้ง	และประสบอุทกภัยในฤดูฝน	(ตามหนังสือส�านักราช

เลขาธิการ	ที่	รล	๐๐๐๕.๓/๒๐๔๐๕	ลงวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๒)



104

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชด�าริ

	 “…สร้างป่า	สร้างรายได้	เป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้	เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริมจาก

การปลูกพืชโดยท่ีไม่ท�าลายป่าไม้	โดยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจ	มีการปลูกไม้หลาย	ๆ	ระดับ	หลาย	ๆ	ชนิด	มีทั้งไม้

เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมา	นอกจากจะท�าให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วยังท�าให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย	...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

ทรงบรรยายในการประชุมสัมมนา	“รักษ์ป่าน่าน”	ครั้งที่	๑

๑๐	มีนาคม	๒๕๕๗

ณ	ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ	เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าบลผาสิงห์	อ�าเภอเมืองน่าน	จังหวัดน่าน
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาโครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	

โดยเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร	 ในลักษณะผสมผสานท่ีมีการ

ปลกูไม้หลากหลายระดบั	หลากหลายชนดิในแต่ละชัน้เรอืนยอด

ที่สูงลดหลั่นกัน	ให้มีความเป็นป่า	มีการปลูกป่าเป็นไม้ประธาน

ควบคู่ไปกับไม้เศรษฐกิจเป็นพืชควบ	 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า	 ลดการ

บุกรุก	 ท�าลายต้นน�้าล�าธาร	 และช่วยให้ประชาชนมีรายได้จาก

การปลูกพืชอย่างเกื้อกูล	 โดยเน้นการด�าเนินการอนุรักษ์

ทรพัยากรป่าไม้ทีเ่หลอือยูใ่ห้คงไว้	และฟ้ืนฟสู่วนทีเ่สือ่มโทรมให้

กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม	 โดยเฉพาะการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์

และปลูกไม้เกษตรส�าหรับไว้บริโภคในครัวเรือน	 ประชาชนใน

พืน้ทีส่ามารถเกบ็ผลผลติจากป่าเพือ่ขายเป็นรายได้เสรมิอกีทางหนึง่	

โดยมหีน่วยงานภาคเอกชนร่วมวางแผนให้การสนับสนนุด้านการ

ตลาด	หรือการแปรรูปผลผลิตในเชิงการค้าต่อไป

วัตถุประสงค์

	 ๑.	เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธาร

	 ๒.	เพื่อลดรายจ่าย	สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

เป้าหมาย

	 ๓.	เพื่อสร้างจิตส�านึกในการดูแลรักษาป่า

	 ๔.	เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

กรอบแนวคิดการด�าเนินงาน

	 โครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	เป็นโครงการตาม

พระราชด�าริเพือ่แก้ไขปัญหา	และเร่งฟื้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารด้วย

รูปแบบและวิธีผสมผสาน	 การด�าเนินงานจึงจ�าเป็นต้องใช้

กระบวนการเรียนรู้เป็นกลไกขับเคลื่อนงาน	 การด�าเนินงาน

โครงการจึงมีหน่วยงานต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิเช่น	 กรมป่าไม้	

กรมวิชาการเกษตร	 กรมพัฒนาที่ดิน	 กรมส่งเสริมการเกษตร	

กรมการปกครอง	ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย	 ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นพร้อมทั้ง

ภาคธุรกิจเอกชน	ร่วมกันด�าเนินการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย	 สามารถสนองพระราชด�าริในการฟื้นฟูป่าโดย

เร็วในระยะเวลาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

	 การด�าเนนิงานตามโครงการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	

ผู้เกี่ยวข้องจึงควรเข้าใจเป้าหมายและวิธีการในการปฏิบัติงานที่

ต้องมีภารกจิ	ทัง้การอนรุกัษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน�า้ล�าธาร	โดยมกีาร

ด�าเนินงานพร้อมกันทั้ง	๓	ด้าน	ดังนี้

	 ๑.	ด้านการส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันรักษาป่า	ที่ยังคง

ความอุดมสมบูรณ์มิให้ถูกท�าลายโดยราษฎรต้องมีการเรียนรู	้

เกิดความเข้าใจและยอมรบัในข้อตกลงของชุมชน	ให้มคีวามร่วมมอื

และปฏิบัติให้เป็นปกติ	 จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต	 เพื่อสร้าง

จติส�านกึให้ราษฎรเป็นผูร้กัษาป่า	สามารถยงัชีพอยูก่บัป่าได้อย่าง

กลมกลืนแบบมีส่วนร่วม

	 ๒.	 ด้านการฟื ้นฟูป่าต้นน�้าล�าธารท่ีถูกท�าลายจน

เสื่อมโทรมให้คืนสภาพป่าท่ีสมบูรณ์	 โดยให้มีท้ังไม้ป่าที่เป็นไม้

ดัง้เดมิของพืน้ท่ี	และไม้เกษตรท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร	

ใช้หลกัวชิาการก�าหนดรปูแบบการปลกูลดหลัน่กันไปตามระดบั

เรอืนยอด	เพือ่ให้ได้ป่าทีม่สีภาพใกล้เคยีงกบัป่าธรรมชาต	ิส�าหรับ

ประชาชนผู้ปลูกจะได้ประโยชน์จากการปลูกป่าโดยมีทั้งไม้

ใช้สอย	ไม้ใช้งาน	และไม้เพื่อการบริโภค

	 ๓.	ด้านการพฒันาคณุภาพชวีติของราษฎรในพ้ืนทีใ่ห้มี

ความเป็นอยู่ดีข้ึนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยส่งเสริมให้มี

การรวมกลุม่ท�ากจิกรรมลดรายจ่าย	สร้างรายได้	จดักระบวนการ

ให้ราษฎรมีความรู ้จัดการผลผลิตจากโครงการสอดคล้อง

กับตลาด	และมีอาชีพเสริมท่ีช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน	

เพื่อให้คนสามารถอยู ่ร ่วมกับ	ป่า	อย่างกลมกลืน	 เกื้อกูล

ซึง่กนัและกัน	มทีีท่�ากนิเป็นหลกัแหล่งไม่รกุท�าลายพืน้ทีอ่ืน่	ต่อไป

	 ในปี	 ๒๕๕๙	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	

กปร.)	 ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการสร้างป่า	 สร้างรายได้	 ใน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนด�าเนินงาน	 โดยสนับสนุนงบ

ประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การจัดขอบเขตพื้นที่

โครงการและกิจกรรม	 การฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้

แก่ราษฎรในเขตพืน้ท่ีโครงการ	และพืน้ท่ีใกล้เคยีง	จังหวดัละ	๒	รุน่	

ปัจจบัุนด�าเนนิการแล้วเสรจ็	 ท้ังนี	้ พืน้ท่ีด�าเนนิงานโครงการอยูใ่น	

เขตพื้นที่	๕	จังหวัด	ร่วมกับกรมป่าไม้	เช่น	

	 ๑.	อ�าเภอเฉลิมพระเกยีรต	ิและอ�าเภอบ่อเกลอื	จงัหวดัน่าน

	 ๒.	อ�าเภอนาแห้ว	จังหวดัเลย

	 ๓.	อ�าเภออุม้ผาง	อ�าเภอท่าสองยาง	อ�าเภอพบพระ	และ

อ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก

	 ๔.	อ�าเภอแม่แจ่ม	และอ�าเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๕.	อ�าเภอสบเมย	และอ�าเภอแม่สะเรยีง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

	 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการสร้างป่า	สร้างรายได้	จะ

สามารถแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรป่าไม้	ในเขต

พื้นที่	๕	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดเลย	จังหวัดน่าน	จังหวัดเชียงใหม่	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 และจังหวัดตาก	 ตามหลักการท�าโครงการ

สร้างป่า	สร้างรายได้	โดยเน้นการฟ้ืนฟสูภาพป่า	พร้อมปรบัเปล่ียน
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พฤตกิรรมของคนในชมุชนให้มกีารอนรุกัษ์และมรีายได้ไปพร้อม	ๆ 	

กับการสร้างพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนและเกื้อกูล

	 เป็นการสร้างจติส�านกึให้ราษฎรทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณรอบ

เขตพืน้ทีป่่าไม้ให้มจิีตส�านกึในการอนรุกัษ์ป่าไม้ไม่บุกรกุเพิม่	เหน็

ประโยชน์จากการปลูกไม้ชนิดต่าง	ๆ 	พร้อมสละพื้นที่คืนกลับให้

แก่โครงการเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ต่อไป

	 สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และเมื่อฝนตกจะ

ป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่	เนื่องจากมีการสร้างสภาพพื้นที่

ให้ชุ่มชื้น	 เก็บกักน�้าไว้ในดิน	 ส่งผลให้เกษตรกรที่อยู่นอกเขต

ชลประทานได้มีน�้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	และการเกษตรได้

แนวทางการด�าเนินงานต่อไป

	 กรมป่าไม้	 ได้จดัท�าแผนการด�าเนนิงานโครงการสร้างป่า	

สร้างรายได้	 ในเขตพื้นที่	 ๕	 จังหวัด	 ไว้เป็นระยะเวลา	 ๕	ปี	

(พ.ศ.	 ๒๕๕๘–พ.ศ.	 ๒๕๖๒)	 การจัดหากล้าไม้เพื่อมอบให้

ราษฎรที่ร ่วมโครงการพร้อมกับการจัดกิจกรรม	 ฝึกอบรม	

ศึกษาดูงาน	จดัท�าระบบน�า้	(อ่างพวง)	และจดัท�าฐานข้อมลูของ

โครงการเพื่อด�าเนินงาน	โดยมีพื้นที่เป้าหมายร่วมโครงการ	ดังนี้	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จ�านวน	๒	อ�าเภอ	ประชากร	๕๔	คน	พื้นที่

การเกษตร	๒๔๙	ไร่	จังหวัดน่าน	จ�านวน	๒	อ�าเภอ	ประชากร	

๑๒๒	คน	พื้นที่การเกษตร	๕๘๓	ไร่	จังหวัดเชียงใหม่	จ�านวน	๓	

อ�าเภอ	ประชากร	๕๘๗	คน	พื้นที่การเกษตร	๑,๖๐๐	ไร่	จังหวัด

ตาก	จ�านวน	๔	อ�าเภอ	ประชากร	๑,๑๒๓	คน	พื้นที่การเกษตร	

๓,๐๐๔	ไร่	และจังหวัดเลย	จ�านวน	๑	อ�าเภอ	ประชากร	๑,๑๑๒	

คน	พืน้ทีก่ารเกษตร	๔,๔๙๓	ไร่	ประชากรรวมทัง้สิน้	๒,๙๘๘	คน	

พื้นที่การเกษตร	๙,๙๒๙	ไร่	ซึ่งจะใช้งบประมาณในการด�าเนิน

งานโครงการฯ	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	๕	ปี
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โครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าในเขตมหาวิทยาลัย

ฟาฏอนีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

บ้านโต๊ะบาลา หมู่ที่ ๓ ต�าบลเขาตูม อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เรื่องเดิม

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมารี	

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้นายพลากร	สวุรรณรฐั	องคมนตรี	

ด�าเนนิโครงการจัดหาน�า้	 และระบบระบายน�า้ภายในมหาวทิยาลยั

ฟาฏอนี	 จังหวัดปัตตานี	 เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องน�้าอุปโภค

บริโภค	 และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัย	 (ตามหนังสือ

กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎ

ราชกุมาร	ที	่พว	๐๐๐๕.๑/๒๗๖๖	ลงวนัที	่๑๖	กนัยายน	๒๕๕๘)

ผลการด�าเนินงาน

	 กรมชลประทานด�าเนนิการก่อสร้างสระเกบ็น�า้จ�านวน	

๑	แห่ง	ภายในมหาวิทยาลัย	ขนาด	๒๗.๗๕	x	๕๒.๒๕	x	๒.๐๐	

เมตร	ความจุ	๓,๐๐๐	ลกูบาศก์เมตร	และอาคารโรงสบูน�า้	พร้อม

เครือ่งสูบน�า้	ขนาด	๑๐	ลกูบาศก์เมตรต่อชัว่โมง	จ�านวน	๒	เครือ่ง	

เพ่ือเป็นระบบน�้าอุปโภคบริโภคส�ารองอีกส่วนหนึ่งเสริมระบบ

น�้าอุปโภคบริโภคที่ได้ด�าเนินการไว้ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ซึ่งมี

ปัญหาน�้าต้นทุนไม่เพียงพอ

ประโยชน์ที่ได้รับ

	 ท�าให้นักศกึษา	(ทัง้นกัศกึษาชาวไทยและนกัศกึษาต่าง

ประเทศ)	 อาจารย์	 และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี	

ต�าบลเขาตูม	อ�าเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี	จ�านวน	๔,๔๐๐	คน	

มีน�้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
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การติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

การติดตามงาน

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ได้ให้	ส�านกังาน	กปร.	ด�าเนิน

การติดตามผลลัพธ์การด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชด�าริตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	

๒๕๕๙	 ในตัวชี้วัดที่	 ๑.๑.๒	 ร้อยละของผลลัพธ์การด�าเนิน

โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ส�าหรับโครงการที่ได้รับการ

อนุมัติงบประมาณจากส�านักงาน	 กปร.	 ในปีงบประมาณ	

๒๕๕๗-๒๕๕๘	จ�านวน	๑๐	โครงการ	ดังนี้

	 ๑.	 โครงการจัดหาแหล่งน�า้สนบัสนนุพืน้ที	่ ต�าบลดอนดึง

(ฝายหนองกระสังข์)	จังหวัดลพบุรี

	 ๒.	 โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ(งานก่อสร้างสถานสีบูน�า้ด้วยไฟฟ้า

บ้านหนองโรง	๒)	ระยะที่	๒	จังหวัดกาญจนบุรี

	 ๓.	โครงการพฒันาแหล่งน�า้บรเิวณต�าบลดงกระทงยาม	

อ�าเภอศรมีหาโพธ	ิจงัหวดัปราจนีบรุ	ีประกอบด้วย	แก้มลงิบึงแอก

พร้อมอาคารประกอบ	และขุดลอกคลองหาดยาง

	 ๔.	 โครงการจัดหาน�้าสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาล

แม่แจ่ม	(แห่งใหม่)	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๕.	 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน	 อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	จังหวัดน่าน

	 ๖.	โครงการสถานเีกษตรทีส่งูตามพระราชด�ารภิพูยคัฆ์	

จังหวัดน่าน

	 ๗.	โครงการพัฒนาพื้นที่ต�าบลเหล่ากอหก	อันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ	จังหวัดเลย	(แผนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและ

น�้า	พร้อมปลูกไม้ผล)

	 ๘.	โครงการพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณหนองอ่ึงอนัเนือ่งมาจาก

พระราชด�าริ	จังหวัดยโสธร

	 ๙.	โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์

	 ๑๐.	โครงการฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ป่าทุง่ทะเล	อนัเนือ่งมา

จากพระราชด�าริ	จังหวัดกระบี่

 ผลการด�าเนินงาน 
	 โครงการพฒันาแหล่งน�า้	สามารถช่วยเหลอืราษฎร	รวม

จ�านวน	 ๕๗๔	 ครัวเรือน	 มีน�้าส�าหรับใช้ท�าการเกษตรและ

อปุโภคบรโิภคอย่างเพยีงพอ	และสามารถส่งน�้าสนับสนุนพื้นที่

ท�าการเกษตรได้	๑๐,๒๖๐	ไร่	ท�าให้ราษฎรมีน�้าต้นทุนส�าหรับ

ท�าการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้มีทางเลือกในการประกอบ

อาชพีทีห่ลากหลาย	และสนบัสนนุน�า้ต้นทนุให้แก่โรงพยาบาลใน

การท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ได้

	 ในส่วนของโครงการส่งเสริมอาชีพ	 สามารถส่งเสริม

ความรูแ้ละประชาชนสามารถน�าไปปฏบิตัจิรงิเพือ่เป็นรายได้เสรมิ	

จ�านวน	๑๒๑	ราย	ดังตัวอย่างพร้อมภาพประกอบ	ดังนี้

โครงการจัดหาแหล่งน�้าสนับสนุนพ้ืนที่ ต�าบลดอนดึง 

(ฝายหนองกระสังข์) จังหวัดลพบุรี

งานขุดลอก	

งานก่อสร้างฝาย
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 โครงการจดัหาน�า้สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม

(แห่งใหม่) จงัหวดัเชยีงใหม่

โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวนอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ ระยะที่ ๒ จังหวัดกาญจนบุรี

งานก่อสร้างสถานีสูบน�้าด้วยไฟฟ้า

เกษตรกรที่ใช้น�้าจากโครงการเพื่อการเกษตร

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบริเวณต�าบลดงกระทงยาม 

จังหวัดปราจีนบุรี

งานขุดลอก

การใช้ประโยชน์ในการท�าน�้าประปาหมู่บ้าน
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รังผึ้งและผลิตภัณฑ์ การเลีย้งชันโรงท่ีเป็นการน�าความรูใ้นการเลีย้งผึง้โพรงมาต่อยอด

โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดกระบี่

โครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริภูพยัคฆ์ จังหวัดน่าน 
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		 การพัฒนา	 “คน”	 ให้พออยู่พอกิน	 และสามารถพึ่ง

ตนเองได้โดยการพัฒนา	 ต้องเป็นไปตามล�าดับขั้นตอนเริ่มจาก

การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและพัฒนาไปถึงขั้นที่

ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้	 และเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการพฒันาต่อไป	และพระราชด�ารสัทีว่่า	“...การพฒันา

จะต้องเป็นไปตามภมูปิระเทศทางภมูศิาสตร์และภมูปิระเทศทาง

สงัคมวทิยา	ภมูปิระเทศ	ทางสงัคมวทิยา	คอื	นสิยัใจคอของคนเรา	

จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้	เราต้องแนะน�า	ไปช่วยโดยที่

จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้	 แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว	 เราเข้าไปดูว่า

เขาต้องการอะไรจริง	 ๆ	 แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของ

การพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 จึงได้มีพระราชด�าริให้

จัดตั้ง	“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ”	ขึ้น	

โดยศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	

อ�าเภอพนมสารคาม	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ได้จดัต้ังขึน้เป็นแห่งแรก	

(เมื่อวันที่	 ๒๙	 มีนาคม	๒๕๒๓)	 และต่อมาได้มีการจัดตั้งศูนย์

ศึกษาการพัฒนาฯ	ทั่วทุกภูมิภาคอีก	๕	แห่ง	ตามล�าดับคือ	ศูนย์

ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนฯ	อ�าเภอท่าใหม่	จงัหวดัจนัทบุรี	

(เมือ่วนัที	่๒๘	ธนัวาคม	๒๕๒๔	)	ศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนราธิวาส	 (เมื่อวันที่	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๒๕)	

ศนูย์ศกึษาการพัฒนาภพูานฯ	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสกลนคร	(เมือ่

วันที	่๒๕	พฤศจกิายน	๒๕๒๕)	ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ	

อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 (เมื่อวันที่	 ๑๑	 ธันวาคม	

๒๕๒๕)	 และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	 อ�าเภอชะอ�า	

จังหวัดเพชรบุรี	(เมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๒๖)

	 ศนูย์ศกึษาฯ	แต่ละแห่งนัน้	จะมลีกัษณะปัญหาและเนือ้งาน

ที่เป็นรูปธรรมแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม	อย่างไรก็ตาม	จะ

มีลักษณะส�าคัญ	 คือ	 การเป็น	 “ตัวอย่างแห่งความส�าเร็จ”	 ใน

ลักษณะ	 “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”	 โดยมีการบริหารงาน

อย่างบรูณาการแบบ“รวมศนูย์”	ทีผ่สานความร่วมมอืในการท�างาน

ของหน่วยงานราชการเพื่อให้บริการประชาชน	 ในรูปแบบ	

“ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว”

	 จากการติดตามประเมนิผลศนูย์ศกึษาฯ	ตามแผนแม่บท	

ปี	๒๕๕๕–๒๕๕๙	ในภาพรวมได้ผลสรุปของการประเมินผล

การด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ	ท้ัง	๖	แห่ง	ตามขอบเขต

การประเมินซึ่งแยกเป็น	๓	มิติ	ดังนี้

 ๑. มิติด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย

	 ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕–๒๕๕๙	ทัง้	๖	ศนูย์	ด�าเนนิงานศกึษา	

ทดลอง	 วิจัย	 ท้ังสิ้น	 ๔๙๙	 เร่ือง	 แต่ละศูนย์ศึกษาฯ	 มีปัญหา

อุปสรรค	ได้แก่	งบประมาณมีไม่เพียงพอ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้

เฉพาะทาง	ฯลฯ	ส�าหรบัการด�าเนนิงานระยะต่อไป	ควรมกีารศึกษา

ทดลองให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม	 และสภาพพื้นท่ีของ

แต่ละศนูย์ศกึษา	เช่น	ศกึษาทดลองการบรหิารจดัการในพืน้ทีน่�า้

น้อย	ควรส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างศนูย์ศกึษาและสถาบนัการ

ศกึษาให้มากยิง่ขึน้	 โดยอาจมีการท�าข้อตกลงความร่วมมือกนัใน

การสนบัสนนุความรู	้ควรพิจารณาเร่งรดัการสนบัสนนุงบประมาณให้

สอดคล้องกบัแผนงานของงานวจิยัทีต่ัง้ไว้ในการจดัพมิพ์เอกสาร

ทางวชิาการ	ควรให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน	ตรวจสอบเอกสารเพือ่

ความถูกต้องก่อนจัดพิมพ์	ควรให้ศนูย์ฯ	ตัง้งบประมาณรองรบั	เพือ่

พฒันา	หรอือบรมด้านงานวจิยัให้บคุลากรในศนูย์ศกึษาฯ	มากขึน้

กว่าเดมิ	 ควรมกีารต่อยอดงานวจิยั	 เพือ่แก้ปัญหาให้ตรงกบัความ

ต้องการของเกษตรกร

 ๒. มิติด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู้

	 ทัง้	๖	ศนูย์มกีารพฒันาตามสภาพพืน้ที	่และด�าเนนิการ

สอดคล้องกับพระราชด�าริ	ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	โดยมีการน�า

ผลส�าเร็จจากงานศึกษา	ทดลอง	 วิจัย	 ไปเผยแพร่	 จ�านวน	๙๓	

เรื่อง	 มีการขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาฯ	 (ท้ัง	 ๖	 แห่ง)	

จ�านวน	๑๖๘	หมู่บ้าน	ศูนย์สาขา	จ�านวน	๑๗	แห่ง	และศูนย์

เรียนรู้ในพื้นที่	๘	จังหวัด	จ�านวน	๑๒๙	แห่ง

	 มีปัญหาอุปสรรค	 ได้แก่	 ยังขาดระบบการติดตาม

ประเมินผล	 ไม่ครบทุกกระบวนการ	 ข้อจ�ากัดด้านงบประมาณ	

ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน	สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป

	 ส�าหรบัการด�าเนนิงานระยะต่อไป	ควรมีการบรูณาการ

กับหน่วยงานต่าง	ๆ	ในพื้นที่ให้มากขึ้น	ควรมีการพัฒนาความรู้

ความสามารถของบคุลากรด้านขยายผลทีห่ลากหลายและทันสมยั	

ตรงกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน	การขยายผลควรเน้นกลุ่มเป้าหมาย

งานประเมินผล

การประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
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ที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ	ก�าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน	เป็น

รูปธรรม	 เน้นระบบการติดตามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

ควรคดัเลอืกผู้น�าชมุชนทีเ่ข้มแขง็	 ร่วมเป็นเครอืข่ายการด�าเนนิงาน

และการตดิตามผลในพืน้ทีด้่วย	ควรมกีารสร้างเกษตรกรต้นแบบ

รุ ่นใหม่ให้มากยิ่งขึ้น	 ควรมีการฝึกอบรมให้ตรงกับฤดูกาล/

ความต้องการของแต่ละพื้นที่	ควรมีการท�าการสาธิตการบริหาร

จดัการน�า้ในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ในพื้นที่ของตนเองได้จริง

 ๓. มิติด้านการบริหารจัดการ

	 ศูนย์ศึกษาฯ	ทั้ง	๖	แห่ง	ด�าเนินงานตามแผนแม่บท	

พ.ศ.	๒๕๕๕–๒๕๕๙	ตรงตามวัตถุประสงค์และตามแผนงาน

ด้านต่าง	ๆ	อย่างไรก็ตาม	ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับบุคลากรที่มี

การโยกย้าย	ได้ส่งผลให้ขาดเจ้าหน้าทีเ่ฉพาะทางในบางกจิกรรม	

ท�าให้มีบางงานขาดความต่อเนื่อง

	 ส�าหรบัการด�าเนนิงานระยะต่อไป	โครงสร้างการด�าเนนิงาน

ในศนูย์ศกึษาฯ	เหมาะสมดแีล้ว	อย่างไรกต็าม	ควรมกีารอบรมทกัษะ

ด้านภาษาให้เจ้าหน้าทีศ่นูย์ศกึษาฯ	เพิม่มากขึน้	โดยเฉพาะภาษา

อังกฤษ	เพื่อรองรับผู้ดูงานชาวต่างประเทศ	ซึ่งจะสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลกที่ประเทศไทยได้เข้าสู่	AEC	ในปัจจุบัน	ควร

มกีารปรบัปรุงป้ายสื่อความหมายให้เป็นสากลมากยิ่งขึน้	ควร

ให้การสนับสนุน	 ยานพาหนะ	 อุปกรณ์	 เครื่องมือที่จ�าเป็นตาม

ความเหมาะสมให้กับศูนย์ศึกษาฯ	 ควรมีการถ่ายทอดงาน	

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ ่น	 นอกจากนี้	 ควรสร้างขวัญ

และก�าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาฯ



113

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

การติดตามงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริขององคมนตรีในพื้นที่ต่าง ๆ

นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

พื้นที่ภาคกลาง

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดจันทบุรี

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี

	 เ ป ็ น ป ร ะ ธ า น ใ นพิ ธี เ ป ิ ด โ ค รงการ	

“คุ ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน	พัฒนาชายหาด

ร ่วมกัน	 เ พ่ือสานฝ ันทะเลงาม”	 ค ร้ั งที่ 	 ๑๓	

จัดโดยศูนย ์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบน

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิร่วมกับส�านกังาน	กปร.	

และ	จังหวัดจันทบุรี	
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วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การติดตามผลการด�าเนินงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ๑.	 โครงการป ่ารักน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

บ้านถ�้าติ้ว	ต�าบลปทุมวาปี	อ�าเภอส ่องดาว	จังหวัดสกลนคร

	 ๒.	ต้นน�้าล�าน�้าสงคราม	อ�าเภอส่องดาว	จังหวัดสกลนคร

	 ๓ . 	 ศูนย ์ วิ จั ย และพัฒนาประมงน�้ า จื ดสกลนคร	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

	 ๔.	โครงการเสริมสร ้างเกษตรกรต ้นแบบตามแนว

พระราชด�าริ	ด้านเกษตรผสมผสาน	ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษา

การพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดสกลนคร

	 ๕.	โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาน�้าอูน	อ�าเภอพังโคน	

จังหวัดสกลนคร

	 เป ็นประธานในพิธี เป ิดงานนิทรรศการฉลองสิ ริราชสมบัติครบ	 ๗๐	 ป ี 	 และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	

จัดขึ้นระหว ่างวันที่ 	๑๕-๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๙	
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พื้นที่ภาคใต้

วันที่ ๒–๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

เดินทางไปติดตามผลการด�าเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชด�าริ จังหวัดชุมพร

๑.	 รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมโครงการป้องกันและ

บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชด�าริ	 ต�าบลบางลึก	

อ�าเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร

๒.	 เยี่ยมชมอาคารพลับพลาที่ประทับ	ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวทรงเคยใช้เป็นอาคารทรงงาน

๓.	ประตูระบายน�้าราชประชานุเคราะห์	และบริเวณพ้ืนท่ี

หนองใหญ่

	 ๑.	 โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง	อ�าเภอเมือง

นราธวิาส	อ�าเภอตากใบ	อ�าเภอสุไหงปาดี	อ�าเภอสุไหงโกลก	

และอ�าเภอเจาะไอร้อง	จังหวัดนราธิวาส

	 ๒.	 โครงการอ่างเก็บน�้าใกล้บ้านอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร	ิ หมูท่ี	่ ๖	ต�าบลกะลวุอเหนอื	อ�าเภอเมืองนราธิวาส	

จังหวัดนราธิวาส

๔.	ประตูระบายน�้าหัววัง	กม.	๘+๐๑๕	เป็นประตูระบายน�้า

ต้นคลองหัววัง–พนังตัก

๕.	คลองคลองหัววัง–พนังตัก

๖.	ประตูระบายน�้าพนังตัก	กม.	๐+๓๓๐	เป็นประตูระบายน�้า

ท่ีสร้างบริเวณตอนท้ายของคลองหัววัง–พนังตัก

	 ๓.	 งานชมศูนย์ศึกษา	 พัฒนาความรู้	 ดูนิทรรศการ	

ภายใต้ช่ืองาน	“ฉลองราชย์	๗๐	ปี	เคียงคู่ทรงงาน	๘๔	พรรษา	

รา ชินีศ รีแผ ่นดิน”	ณ	ศูนย ์ศึ กษาการพัฒนาพิ กุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลกะลุวอเหนือ	 อ�าเภอ

เมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	

วันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

เดินทางไปติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
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นายพลากร สุวรรณรัฐ

พื้นที่ภาคกลาง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

วัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

	 สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ	ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรม

ราชกุมารี 	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค ์ไปในพิธี

สมโภชพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐ

อนุสรณ์	ในพระบรมราชินูปถัมภ์	ณ	บริเวณลานประทักษิณ	

พุทธอุทยานพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ	 วัดทิพย ์สุคน

ธารามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

	 ในการนี้ 	 นายพลากร	 สุ วรรณรัฐ 	 องคมนตรี	

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการโครงการ	ฝ่ายฆราวาส	

กราบบังคมทูลรายงานการด�าเนินงานโครงการจัดสร้าง

พระพุทธ เมตตาประชาไทย	 ไตรโลกนาถคันธารราฐ

อนุสรณ์	ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายจิรายุ	อิศรางกูล	

ณ	 อยุธยา	 กราบบังคมทูล เบิกผู ้ มีอุปการะคุณเข ้ ารับ

พระราชทานของท่ีระลกึ	จ�านวน	๕๐	รายพร้อมกบัทอดพระเนตร

นิทรรศการ	ณ	อาคารอนุสรณ์แห่งการตื่นรู้	โดยมี	หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกราบบังคมทูลรายงานการด�าเนินงานกิจกรรม

ต่าง	ๆ	สนับสนุนพื้นที่โครงการฯ	 ได้แก่	 งานชลประทาน	

งานด้านป่าไม้	และเส้นทางภายในพื้นท่ีโครงการวัดทิพย์

สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

วันที่ ๒๘ –๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าของอ่างเก็บน�้ายางชุมอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ต�าบลหาดขาม 

อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 เดินทางไปติดตามผลการด�าเนินงานและฟังบรรยายสรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน�้าของอ่างเก็บน�้า

ยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลหาดขาม	อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลหาดขาม 

อ�าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ต�าบลปากน�้าปราณ อ�าเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เดนิทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ จ�านวน ๓ โครงการ

	 คณะเดินทางไปติดตามผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้าปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

ต�าบลปากน�้าปราณ	อ�าเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

	 เดินทางไปติดตามผลการด�า เนินงานโครงการ

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติ

ป ่ ากุยบุรีอัน เนื่ องมาจากพระราชด�าริ 	 ต� าบลหาดขาม	

อ�าเภอกุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑.	โครงการห้วยใหญ่วังแขม	(เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ ) 

อ�าเภอสระโบสถ์	จังหวัดลพบุรี

๒.	โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 	อ�าเภอพัฒนานิคม	จังหวัดลพบุรี

	และอ�าเภอวังม่วง	จังหวัดสระบุรี

๓.	โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยเล็งอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลโคกปรง	

อ�าเภอวิเชียรบุรี	จังหวัดเพชรบูรณ์
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เดนิทางไปติดตามผลการด�าเนินงาน	และพบปะผูไ้ด้รบัประโยชน์จาก

โครงการ	อ่างเกบ็น�า้คลองพระสะทงึ	อ�าเภอวงัสมบรูณ์	จงัหวัดสระแก้ว

ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการสถานีสูบน�้าด ้วยไฟฟ้า

บ้านหนองโรง	๒	ต�าบลหนองโรง	อ�าเภอพนมทวน	

จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติปางสีดา	๑

ตดิตามการด�าเนนิงานโครงการ	พฒันาทีร่าบเชงิเขา	จงัหวดัสระแก้ว-

จังหวัดปราจีนบุรี	ตามพระราชด�าริ

วัยท่ี ๓๑ กรกฎาคม–๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

วัดทิพย์สุคนธารามอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

ต�าบลดอนแสลบ อ�าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการสถานีสูบน�้าด ้วยไฟฟ้าบ ้านหนองโรง ๒ 

ต�าบลหนองโรง อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นประธานในพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาส

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	

๘๔	พรรษา	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	ณ	โครงการวัดทิพย์สุคนธาราม	

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลดอนแสลบ	อ�าเภอห้วยกระเจา	

จังหวัดกาญจนบุรี

เดินทางไปติดตามผลการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้า

นฤบดินทรจินดา	 (โครงการห้วยโสมงอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร)ิ	

อ�าเภอบ้านนา	จังหวดัปราจนีบรุี

วันที่ ๒๒–๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

จังหวัดปราจีนบุรี
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

เดินทางไปติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

	 ๑.	โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ 	 ต�าบลโพธิไพศาล	 อ�าเภอกุสุมาลย ์	

จังหวัดสกลนคร

	 ๒.	 โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยอีนูนอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	ต�าบลจันทร์เพ็ญ	อ�าเภอเต่างอย	จังหวัดสกลนคร

	 ๓.	 โครงการป่ารักน�้าบ ้านถ�้าติ้วอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	ต�าบลปทุมวาปี	อ�าเภอส่องดาว	จังหวัดสกลนคร

๑.	โครงการพัฒนาลุ่มน�้าล�าพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์

๒.	โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน�้าล�าพะยังอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ์

๓.	โครงการขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่	(ทายาทฮักแพง-แบ่งปัน)	อ�าเภอเขาวง	จังหวัดกาฬสินธุ	์

๔.	เยี่ยมชมแปลงเกษตรกร	นายณัฐธันยา	เครือสวัสดิ์

๕.	โครงการสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน	อ�าเภอค�าม่วง	จังหวัดกาฬสินธุ์
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เดินทางไปติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 

พื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ ๗–๘ มกราคม ๒๕๕๙

เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเขตพื้นที่จังหวัดล�าปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

และจังหวัดพิษณุโลก

๑.	 โครงการฟาร์มตัวอย ่างตามพระราชด�าริ	 ในสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 บ้านก�าพี้	 ต�าบลก�าพี	้

อ�าเภอบรบือ	จังหวัดมหาสารคาม

๒ . 	 โครงการส ่ ง เสริ มศิ ลปา ชีพบ ้ านก� าพี้ 	 ต� าบลก� าพี	้

อ�าเภอบรบือ	จังหวัดมหาสารคาม

๓.	 โครงการเขื่อนน�้ า เชิญอันเนื่องมาจากพระราชด�า ริ	

ต�าบลชุมแพ	อ�าเภอชุมแพ	จังหวัดขอนแก่น
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในเขตพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร

	 ๑.	โครงการพัฒนาบ้านแม่ต�๋า	ต�าบลเสริมซ้าย	อ�าเภอ

เสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

	 ๒.	 อ่างเก็บน�้าแม่เสริมอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

	 ๓.	เขื่อนสิริกิติ์	จังหวัดอุตรดิตถ์

	 ๔.	โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพ้ืนที่ภูขัด	ภูเม่ียง	

ภูสอยดาว	อ�าเภอชาติตระการ	จังหวัดพิษณุโลก

	 ๑.	สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริบ้านป่าคา	ต�าบลโป่งน�้าร้อน	อ�าเภอคลองลาน	จังหวัดก�าแพงเพชร
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

วันที่ ๓๐ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

วันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 

	 ๑.การติดตามสภาพทั่วไปของถนนมหาจักรีด�าเนินและถนนเทพรัตนวิถี

	 ๒.อ่างเก็บน�้าห้วยดีหมีพร้อมระบบส่งน�้าอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	บ้านประชาร่วมใจ	ต�าบลป่าซาง	อ�าเภอเวียง

เชียงรุ้ง	จังหวัดเชียงราย

	 ๑.	สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริดอยม่อนล้าน	ต�าบลป่าไหน่	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่

	 ๒.	สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด�าริดอยแบแล	ต�าบลสบโขง	อ�าเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๔–๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 

และจังหวัดน่าน 

พื้นที่ภาคใต้

วันที่ ๙–๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

เดินทางไปติดตามการด�าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

	 ๑.สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ	

บ้านห้วยหยวกป่าโซ	ต�าบลแม่สลองใน	อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	

จังหวัดเชียงราย

	 ๒.	 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าร	ิ

บ้านสันติสุข	อ�าเภอปง	จังหวัดพะเยา

	 ๓.โครงการพัฒนาบ้านกอก–บ้านจูน	อันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	อ�าเภอปัว	จังหวัดน่าน

	 ๑.	กิจกรรมเกี่ยวข้าว	ณ	แปลงนาข้าวกลุ่มท�านาโคกเป็ด	หมู่ท่ี	๒	ต�าบลสุไหงปาดี	อ�าเภอสุไหงปาดี	จังหวัดนราธิวาส

	 ๒.	โครงการฟาร ์มตัวอย ่างในสมเด็จพระนางเจ ้าฯ	พระบรมราชิ นีนาถ	บ ้านโคกไร ่ ใหญ่	ต�าบลสุไหงปาดี	

อ�าเภอสุไหงปาดี 	จังหวัดนราธิวาส

	 ๓.กลุ ่มศิลปาชีพบ้านตอหลัง	ณ	วัดคันธาริการาม	ต�าบลไพรวัน	อ�าเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี

วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

เดินทางไปติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านแหล่งน�้า ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และศรีสะเกษ

	 ๑.	 โครงการก ่อสร ้างฝายบ ้านโพธิ์ศรี 	 และสถานีสูบน�้าด ้วยไฟฟ้าพร ้อมระบบส่งน�้า	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ต�าบลโพธิ์ ไทร	อ�าเภอป ่าติ้ว	จังหวัดยโสธร

	 ๒.	โครงการแก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ต�าบลคูซอด	อ�าเภอเมืองศรีสะเกษ	จังหวัดศรีสะเกษ
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

 ๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 	 	 ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 ส�านักงานคณะ

กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	ประจ�าปี	๒๕๕๙	โดยการจัดฝึกอบรม	In–house	

Training	และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก	

รวมทั้งได้ด�าเนินการสรรหาบุคลากรเข้ารับทุนฝึกอบรมใน

ต่างประเทศ	โดยมีรายละเอียดสรุปได้	ดังนี้	

	 	 ๓.๑	หลักสูตรอบรม	In–house	Training	

:	รวม	๙	หลักสูตร	มีผู้เข้ารับอบรมรวม	๘๕๔	คน	ดังนี้	

	 	 (๑)	 โครงการเสริมสร ้างความรู ้ สู ่ความ

สัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ครั้งท่ี	๑	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีผู้เข้า

รับอบรม	๒๗๒	คน	

การเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	(ส�านักงาน	กปร.)	เป็น

หน่วยงานราชการท่ีให้ความส�าคัญกับการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล	ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งของส�านักงาน	

กปร.	อีกทั้งเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินงานที่จะผลักดันให้

องค์กรสามารถบริหาร	 และขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้า

หมายตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้	ส�านักงาน	กปร.	จึงมุ่งเน้น

การสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	

ให้บุคลากรทุกระดับได้มีองค์ความรู ้และสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน	น�ามาซึ่งการปฏิบัติงานสนองพระราชด�าริได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ส�านักงาน	กปร.	

ได้ด�าเนินการในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	โดยมีผลการ

ด�าเนินงาน	ดังน้ี	

 ๑ .  ด ้ า นก า รบ ริ ห า รท รั พ ย าก รบุ ค คลขอ ง

ส�านักงาน กปร.

	 	 ๑ .๑	 งานสรรหาภายในและคัด เลือก

ข้าราชการในต�าแหน่งที่ปรึกษาระดับทรงคุณวุฒิ	๑	ต�าแหน่ง	

ช�านาญการพิเศษเป็นเชี่ยวชาญ	๔	คน	ช�านาญการพิเศษเป็น

อ�านวยการต ้น	๑	ต�าแหน่ง	ช�านาญการเป ็นช�านาญการ

พิ เศษ	๕	ต�าแหน ่ง	ปฏิบัติการเป็นช�านาญการ	๓	ต�าแหน่ง	

	 	 ๑.๒	งานสรรหาภายนอก	สรรหาข้าราชการ

ในระดับปฏิบัติการ	 ๓	 ต�าแหน่ง	 สรรหาพนักงานราชการ

ต�าแหน่งนักวิเคราะห์	๔	อัตรา	เจ้าหน้าที่เหมาบริการ	๑๔	อัตรา	

 ๒. ด้านสวัสดิการ 

	 		ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	เสนอขอพระราชทานเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์ตระกูลดิเรกคุณาภรณ์	 ๑๓	 ราย	 ช้างเผือก

และมงกุฎไทย	 ๕๑	 ราย	 และเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 	 ๒,๑๒๐	 คน	

จัดตรวจสุขภาพ	ประจ�าปี	๒๕๕๙	ให้แก่บุคลากรส�านักงาน	

กปร.	จ�านวน	๑๔๐	คน	สวัสดิการอาหารกลางวันให้แก่ลูกจ้าง

ประจ�าและพนักงานราชการ	 ต�าแหน่งพนักงานขับรถยนต	์

พนักงานบริการ	และลูกมือช่าง	รวม	๒๔	คน	จัดสถานที่ออก

ก�าลังกายทั้งภายในและภายนอกส�านักงาน	ประสานองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ	(ขสมก.)	ขอต่อระยะเวลาการขยาย

เส้นทางเดินรถโดยสารประจ�าทางสาย	๕๙	มายังเชิงสะพาน

พระราม	๘	ต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา	
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

	 	 (๒)	โครงการสัมมนา	ประจ�าปี	๒๕๕๙	มี

ผู ้เข ้าร่วมโครงการ	๑๗๓	คน

ล

	 	 (๓) 	 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าร	ิจ�านวน	๒	หลกัสตูร	มผีูเ้ข้าอบรม	

๙๖	 คน	 ได ้แก ่ 	 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนว

พระราชด�าริ	 (นบร.)	 รุ ่นที่ 	 ๕	 ผู ้ เข ้าอบรม	 ๕๐	 คนและ

หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อน

การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริและปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง	(พพร.)	รุ่นที่	๕	ผู ้เข ้าอบรม	๔๖	คน	

	 	 (๔)	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส�านัก/

กอง/ศูนย์/กลุ่ม	จ�านวน	๑๘๐	คน	

	 	 (๕)	โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบัิตงิาน	

จ�านวน	 ๒	 หลักสูตรมีผู ้ เข ้ารับการอบรม	 ๖๗	 คน	 ได้แก่	

หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานราชการ	

และหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ�า	

	 	 (๖)	 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิค

การเขยีนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ	มีผู้เข้าอบรม	๔๓	คน	

 

	 	 ๓.๒	หลกัสตูรอบรมภายนอก	เพือ่พฒันาทกัษะ	

โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและสมรรถนะเฉพาะด้าน

รวม	๕๔	หลักสูตร	จ�านวนผู้เข้าอบรม	๘๔	คน	เช่น	หลักสูตร

นกับรหิารงบประมาณระดบัสงู	(นงส.)	รุน่ท่ี	๒	หลกัสตูรการบรหิาร

กจิการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รุ่นที่	๓	หลักสูตร

นกับรหิารระดบัสงู:	ผูน้�าที่มวีสิยัทศัน์และคณุธรรม	รุน่ที	่๘๓	เป็นต้น	

	 	 ๓.๓	โครงการทุนอบรมในต่างประเทศ	โดย

ในปี	๒๕๕๙	ส�านกังาน	กปร.	ได้ด�าเนนิการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม

ต่างประเทศ	๓	หลกัสตูร	๓	คน	ได้แก่	หลกัสตูรการประชุมเชิงปฏิบัติ

การการพัฒนาชุมชนอย ่างยั่ งยืนและกระบวนการพัฒนา

ชุมชนแซมาอึล	อุนดง	ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	หลักสูตร

การวางแผนการบริหารจัดการท่องเทียวในชนบท	:	กรณีศึกษา

จากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชกิ	ณ	 เมืองโฮโนลูลู	 รัฐฮาวาย	

ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และหลกัสตูรวธิกีารและกลไกการส่งเสริม

ทางการเกษตร	ประเทศอิสราเอล		
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

	 การด�าเนินงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส�านกังาน	

กปร.	ตลอดปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ได้ท�าการผลิตและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์	พระราชกรณียกิจ	แนวพระราชด�าริ	ผลส�าเรจ็

จากการพฒันาโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิและการขยายผล

เศรษฐกจิพอเพียง	ซึง่ประชาชนทกุระดบัสามารถน�าไปประยกุต์

ใช้ในการด�ารงชีวติให้เป็นทีป่ระจักษ์จนเหน็ผลส�าเร็จเป็นรปูธรรม	

ผ่านทางส่ือทุกแขนง	ดังนี	้

 ๑. สื่อวิทยุ 

	 	 ๑.๑	การจดัรายการเผยแพร่ทางสือ่วิทย	ุดงันี้

	 •	รายการ	“ประโยชน์สุขปวงประชา”	ออกอากาศทกุ

วันพุธ	เวลา	๑๑.๑๐-๑๑.๔๐	น.	ทาง	FM	๑๐๐	MHz	(จส.	๑๐๐)

	 •	รายการ	“เพือ่สงัคมไทย”	ออกอากาศ	ทกุวนัพฤหสับดี	

เวลา	๑๘.๔๐-๑๙.๐๐	น.	ทาง	FM	๑๐๑	MHz

	 •	รายการ	“มองรอบกรุง”	ออกอากาศ	ทุกวันจันทร	์

เวลา	๑๔.๑๐	ทาง	FM	๙๕.๕	MHz

	 •	 รายการ	 “กฎหมายใกล้ตัว”	 ช่วง	“กะเทาะเปลือก

คอรัปชั่น”	 ออกอากาศทุกวันเสาร ์และวันอาทิตย ์	 เวลา	

๑๘.๒๐-๑๙.๐๐	น	ทาง	FM	๙๒.๕	MHz	

	 	 ๑.๒	การผลิตสารคดี

	 •	สารคดีละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	ชุด	“แม่ของแผ่นดิน”	ความยาวไม่น้อยกว่า	

๓-๕	นาที	จ�านวน	๑๒	ตอน

	 	 ๑.๓	 ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	

ความยาวไม่น้อยกว่า	๒	นาที	จ�านวน	๒๐	ข่าว	จส.๑๐๐	

	 	 ๑.๔	ผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์	

ความยาว	๓๐	วินาที	จ�านวน	๑๐	ตอน	จส.	๑๐๐

 ๒. ส่ือโทรทัศน์ ประกอบด้วย

	 	 ๒.๑	สารคดเีชิงข่าว	“กปร.	กบังานของในหลวง”	

และสกู๊ปทางสถานีโทรทัศน์	ชุด	“กปร.	กับงานของในหลวง”	

		 	 ๒.๒	สารคดีเฉลิมพระเกียรติ	

		 (๑)	สารคดสีัน้เฉลมิพระเกยีรติ	ชดุ	“ร้อยไทยด้วยดวงใจ”	

ความยาว	 ๒	 นาที	 จ�านวน	 ๙	 ตอนออกอากาศทางสถานี

โทรทัศน์	ช่อง	๗,	๙,	และ	NBT	ในวันส�าคัญตามวาระต่าง	ๆ	

ช่วงเวลาหลังข่าวพระราชส�านัก

		 (๒)	สารคดีเฉลมิพระเกยีรตกิารทรงงานในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั	ทรงครองราชย์ครบ	๗๐	ปี	และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	

พระบรมราชนินีาถ	ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๘๔	พรรษา	

ความยาวไม่น้อยกว่า	๗-๑๐	นาที	จ�านวน	๒	ตอน

	 (๓)	สารคดีผลส�าเร็จจากการพัฒนาในโครงการฯ	ที่

เป็นศนูย์สาขา	ความยาวไม่น้อยกว่า	๗-๑๐	นาท	ีจ�านวน	๓	ตอน

	 	 ๒.๓	รายการพิเศษ

	 (๑)	 ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู ้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงทางสถานีโทรทัศน์ในรูปแบบรายการ	

ภายใต้ชื่อ	“เมล็ดพันธุ์พอเพียง”	ความยาว	๔๕	นาที	จ�านวน	

๑๒	ตอน	เผยแพร่ทางโทรทัศน์	PPTV	HD	๓๖

	 (๒)	สารคดีชุด“ตามรอยพระยุคลบาท”ความยาวไม่

น้อยกว่า	๓	นาที	จ�านวน	๕๐	ตอน	เผยแพร่ทางช่อง	TNN	๒๔	

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์	ช่วงเวลาหลังข่าวพระราชส�านัก

 ๓. สื่อหนังสือพิมพ์

	 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	 ใน	๔	รูปแบบ	ได้แก่	ข่าว	บทความ	

ข่าวสังคม	และภาพ

 ๔. กิจกรรมพิเศษการสร้างเครือข่าย

  ๔.๑ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน

พระราชด�าริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี ๖ จ�านวน ๒ ครั้ง

  ครั้งที่ ๑	ภายใต้กรอบตามเส้นทาง	“นวัตกรรมความรู้	

สู่เส้นทางความคิด”ระหว่างวันที่	๒๔-๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	

โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ	 จ�านวน	 ๘๐	 คน	 จาก	 ๑๗	

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ	

การด�าเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

 

 

 ครั้งท่ี ๒ ภายใต้กรอบตามเส้นทาง	 “พลิกฟื้นผืนป่า	

พัฒนาผืนน�้า	 ก ่ออาชีพอย ่างยั่งยืน”	 ระหว ่างวันท่ี	 ๓๐	

พฤษภาคม-๕	มิถุนายน	๒๕๕๙	โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ	

จ�านวน	๑๐๐	คน	จาก	๒๒	สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

  ๔.๒ โครงการสื่อมวลชนสัญจร สื่ออาสา 

สืบสานพระราชด�าริ จ�านวน ๑ ครั้ง

	 	 จัดขึ้ นระหว ่ างวันจันทร ์ที่ 	๒๗-วันพุธ

ที่ 	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๕๙	 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์

เพชรบรุ	ีและราชบรุ	ีสือ่ทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้สิน้	จ�านวน	๒๔	คน	

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง	ๆ	จ�านวน	๓๐	ชิ้นงาน

 

  ๔.๓ โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา

สืบสานพระราชด�าริ รุ่นท่ี ๓ จ�านวน ๑ ครั้ง

	 	 จัดข้ึนระหว่างวันจันทร์ที่	๒๗-วันพุธที่	๒๙	

มถินุายน	๒๕๕๙	ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	ประกอบด้วย	อาจารย์จากสถาบนั

การศกึษาทัว่ประเทศ	จ�านวน	๕๔	สถาบนั	จ�านวนทั้งสิ้น	๙๒	คน

  ๔.๔ โครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน

และสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชด�าริ 

	 	 จดัข้ึนระหว่างวนัที	่๒๓–๒๕	กนัยายน	๒๕๕๙	

ผูเ้ข้าร่วมโครงการ	ประกอบด้วย	อาจารย์และนกัศึกษาจากสถาบนั

การศกึษาทั่วประเทศ	จ�านวน	๑๗	สถาบนั	จ�านวนทั้งสิ้น	๙๑	คน

  ๕. สื่อนิทรรศการ (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 

๒๕๕๘- กันยายน ๒๕๕๙)

	 ด�าเนนิการจดันทิรรศการในโอกาสต่าง	ๆ 	และให้การสนบัสนนุ

การจัดนิทรรศการแก่หน่วยงานต่าง	ๆ	จ�านวน	๒๓	ครั้ง	เช่น	

	 ๑.	 นิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม	

“ปั่นเพื่อพ่อ	BIKE	FOR	DAD”	วันพุธที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๕๘	

ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	

	 ๒.	 นิทรรศการโครงการเสริมสร้างความรู้	 ความ

สัมพันธ์	เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	วันท่ี	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	

ณ	 โรงแรม	 เดอะ	 สุโกศล	 ถนนศรีอยุธยา	 เขตพญาไท	

กรุงเทพฯ	

	 ๓.	 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	

๕	 ธันวาคม	๒๕๕๘	ภายใต้ชื่อ	 “ศาสตร์พระราชา...ตามวิถี

พอเพียง”	 ในงาน	 “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง	 ร.๙”	 คร้ังที่	

๒๘	ระหว่างวันท่ี	๑-๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	สวนหลวง	ร.

๙	เขตประเวศ	กรุงเทพมหานคร

	 ๔.	นทิรรศการ	“ก้าวต่อ	๙	ท�าต่อความด.ี..ท�าดีตามพ่อ”	

ในงาน	“ปั่นเพื่อพ่อ	Bike	for	dad”	ระหว่างวันที่	๑๑-๑๔	

ธันวาคม	๒๕๕๘	ณ	สนามเสือป่า	กรุงเทพฯ

	 ๕.	 นิทรรศการในการจัดงานมหกรรมเกษตร

ธรรมชาติ	ระหว่างวันที่	๑๑-๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์ฝึก

และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดชลบุรี

	 ๖.	งาน	“เทิดด้วยท�า”	วันที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	

ณ	สนามเสือป่า	กรุงเทพฯ

	 ๗.	 ส�านักงาน	 กปร.	 ร่วมจัดนิทรรศการ	 “ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	งานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบลโดยมีพลเอก	

ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานในพิธีเปิด	

โดยมีนายประสาท	พาศิริ	รองเลขาธิการ	กปร.	ร่วมในพิธีเปิด	

ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	

แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ	ระหว่างวันที่	๑๒-๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๙

	 ๘.	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนท่ี	ชุด	“ฉลอง

ราชย์	๗๐	ปี	เคียงคู่ทรงงาน	๘๔	พรรษา	ราชินีศรีแผ่นดิน”	
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ	 “คิดใส	 ใจสะอาด	 เพื่อชาติ	

เพื่อในหลวง”	ณ	MCC	HALL	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ	

กรุงเทพมหานคร	วันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๙

     

    

  

 

 ๖. โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๔ พรรษา สมเดจ็พระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

	 	 ๖.๑	 จัดท�านิทรรศการเฉลิมพระเกียรต	ิ

“๘๔	พรรษาราชินีศรีแผ่นดิน”	จ�านวน	๑	ชุด

	 	 ๖.๒	 จัดท�าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ	 “๘๔	

พรรษา	ราชินีศรีแผ่นดิน”

	 	 ๖.๓	 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	จ�านวน	๔	เพลง	พร้อม	MV

				 	 ๖.๔	ผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ	ชุด	

“แสงส่องไทย”ที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักการทรงงานแนวพระ

ราชด�าริด้านการพัฒนาในมิติต่าง	ๆ 	ที่สร้างประโยชน์สุข	และ

ความพอเพียงให้แก่ราษฎร	จ�านวน	๙	เรื่อง	

 ๗. โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี 

เคียงคู ่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ร่วมกับ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง ๖ แห่ง

ทั่วประเทศ 

 ๘. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

	 ส�านักงาน	กปร.	ร่วมกับส�านักงานปลัดส�านักนายก

รั ฐ มนต รี 	 ใ นน ามขอ ง รั ฐ บ า ลจั ด นิ ท ร ร ศก า ร สั ญ จ ร

เฉลิมพระเกี ยรติ 	 “บั วบาทยาตรา”เฉลิมพระเกี ยรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว	 และสมเด็จพระนางเจ ้าฯ	

พระบรมราชินีนาถ	เนือ่งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวลัยราช

สมบัติครบ	๗๐	ปี	๙	มิถุนายน	๒๕๕๙	และเนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๗	รอบ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	

ในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออก	จ�านวน	๔	ครั้ง

 ๙. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ/เอกสารเผยแพร่)

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	กองประชาสัมพันธ์ได้ผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์	จ�านวนทั้งสิ้น	๙	รายการ	ประกอบด้วย

	 	 ๙.๑	 โปสเตอร ์องค ์ความรู ้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง	ขนาด	๒๖.๕x๓๘	นิว้	จ�านวน	๑,๐๐๐	ชดุ	ๆ	ละ	

๑๐	แผ่น

	 	 ๙.๒	 หนังสือชุดองค์ความรู ้ตามแนวพระ

ราชด�าริ	จ�านวน	๘,๐๐๐	ชุด	ใน	๑	ชุด	ประกอบด้วย	หนังสือ	

จ�านวน	๔	เล่ม	ได้แก่	“เศรษฐกิจพอเพียง”	“หลักการทรงงาน”	

“๓	ทศวรรษ	กปร.”	และ	“ทรงสานงานต่อพระราชด�าริ”

 

	 	 ๙.๓	 หนังสือ	 “ชีวิตท่ีเริ่มต้นจากศูนย์ฯ”	

จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม	ขนาด	๒๘.๕	x๒๑	ซม.	จ�านวน	๓๒๐	หน้า

	 	 ๙.๔	 ผลิตและเผยแพร่วารสารอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริ	 ขนาด	 A๔	 จ�านวน	 ๔	 ฉบับ/ปี	 ฉบับละ	

๑๐,๐๐๐	เล่ม	พร้อม	E-Book	จ�านวน	๕๐๐	แผ่น	จดัส่งไปรษณย์ี	

๗,๖๐๐	เล่ม	พร้อม	Mobile	Web	และ	Application
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	 	 ๙.๕	หนังสือบันทึกโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ	จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม

	 	 ๙.๖	หนังสือแนวคิดและทฤษฎีในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	จ�านวนพิมพ์	๑,๐๐๐	เล่ม	(พิมพ์ซ�้า)

	 	 ๙.๗	 หนังสือ	 “ประมวลพระราชด�าริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม	(พิมพ์ซ�้า)

	 	 ๙.๘	หนังสือ	“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต”	

จ�านวน	๑๐,๐๐๐	เล่ม	(พิมพ์ซ�้า)

	 	 ๙.๙		หนงัสือ	“โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

เพื่อประโยชน์สุขแห่งทวยราษฎร์”	จ�านวน	๕,๐๐๐	เล่ม	(พมิพ์ซ�า้)

 ๑๐. การสนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์

		 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ส�านักงาน	กปร.	ได้ให้การ

สนบัสนนุสือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

แก่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป	ดังนี้

	 -	หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	จ�านวน	๘๓			หน่วยงาน

	 -	ประชาชนทั่วไป																จ�านวน	๕,๑๗๕	ราย

	 -	หนังสือ/เอกสารที่เผยแพร่		จ�านวน		๕๒,๔๑๖			เล่ม

 ๑๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

 ภายใน               ภายนอก

๑.	 น�ากิจกรรมที่เผยแพร่ทาง

สถานีวิทยุ	สถานีโทรทัศน์	และ

สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 ลงเว็บไซต	์

www.rdpb.go.th	

๒.	Facebook	RDPB	Project	

๓.	Facebook	RDPB	Camp

๔.	youtube	:	ส�านักงาน	กปร.

๕.	Mobile	Web	และ	Application

๑.	VDO	Wall	 	

๒.	ส่ือนิทรรศการ	

๓.	บอร์ดประชาสัมพันธ์
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

 ๑. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการ

การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อน

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาค

การเกษตรและชนบท 

  ๑.๑) ที่มาของโครงการ

	 เมื่อวันที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 พลเอกประยุทธ	

จันทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีได้อนมุตัแิผนยทุธศาสตร์การบรูณาการ

การขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

(พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๐)	ซึ่งส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตร	ี

(สปน.)	 จัดท�าขึ้นเพื่อบูรณาการการท�างานด้านปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบด ้วย	๗	ยุทธศาสตร ์ 	ได ้แก ่	

๑)	ภาคการเกษตรและชนบท	๒)	ภาคการศึกษา	๓)	ภาคธุรกิจ

ผู้ประกอบการ	 ๔)	 การต่างประเทศ	 ๕)	 การประชาสัมพันธ	์				

๖)	ความมั่นคง	และ	๗)	การบริหารจัดการ	

	 มีโครงสร้างการด�าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ/

อนุกรรมการ	ประกอบด้วย	

	 (๑)	คณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

มีรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	

	 (๒)	 คณะอนุกรรมการตามยุทธศาสตร์	 ๗	 คณะ	

ส�านักงาน	กปร.	ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก

ของยทุธศาสตร์ท่ี	๑	ส่งเสริมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท	ตามแผนยุทธศาสตร์

การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	(พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๐)	โดยมีเลขาธิการ	กปร.	

เป ็นประธานอนุกรรมการ	ยุทธศาสตร ์ที่ 	๑	มีหน้าท่ีหลกั

ในการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ	 จัดท�า

แนวทางและแผนการปฏิบัติ	 และพิจารณากลั่นกรองและเสนอ

โครงการต่อคณะอนกุรรมการอนมุติัโครงการและงบประมาณฯ

	 (๓)	คณะอนุกรรมการอนุมติัโครงการและงบประมาณฯ	

มีปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	

	 (๔)	 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล	

มีรองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน

  ๑.๒) ผลการด�าเนินงานปี ๒๕๕๙ ได้แก่
 ๑) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ

ขับเคลื่อนฯ ในภาคการเกษตรและชนบท 

	 จดัการประชมุคณะอนกุรรมการส่งเสรมิการขับเคลือ่น

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ในภาคการเกษตร

และชนบท	 จ�านวน	 ๔	 ครั้ง	 และคณะท�างานส่งเสริมการขับ

เคลื่อนฯ	 จ�านวน	 ๒	 คร้ัง	 มีการก�าหนดขับเคลื่อนงานใน	 ๒	

ประเด็นหลัก	 ได้แก่	 การพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร	 และ

การลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้

 ๒) การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากคณะ

อนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณฯ

	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในภาคการเกษตรและ

ชนบท	ได้กลั่นกรองและขอรับสนับสนุนงบประมาณจากคณะ

อนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณฯ	ได้แก่	

	 	 ๒.๑)	โครงการจากส่วนกลาง	จ�านวน	๒	โครงการ	

ได ้แก ่ 	 โครงการสนับสนุนและส ่ง เสริมการด�าเนินงาน

เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิ ภาพการ ขับ เคลื่ อนการพัฒนาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ในภาคการเกษตรและชนบท	

โดย	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	หรือ	พอช.	

และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อขับ

เคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ในภาค

การเกษตรและชนบท	 โดย	 มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ	 และ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร	หรือ	สสนก.

	 	 ๒.๒)	โครงการจากจังหวัด	ได้แก่	โครงการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ใน

ภาคการเกษตรและชนบท	ของจังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	๙๘	

โครงการ	รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๒๐,๒๘๔,๓๓๘	บาท

 ๓) การจัดท�าเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ

	 	 ๓ .๑ ) 	 ก า ร จั ดท� า ร า ยก า รต ร วจสอบ

โครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์ท่ี	 ๑	

ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ขั บ เ คลื่ อ นก า รพัฒนาต ามปรั ชญาขอ ง

เศรษฐกิจพอเพียง	ในภาคการเกษตรและชนบท		 	

	 	 ๓.๒)	 การจัดท�าวีดิทัศน์เรื่อง	 “ฝ่าวิกฤติ

ภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ”	

	 	 ๓.๔)	 การจัดท�าคู่มือ	 “การก�าหนดรูปแบบ	

ก่อสร้าง	 ซ่อมปรับปรุง	 บ�ารุงรักษา	 และเพิ่มประสิทธิภาพ

ฝายชะลอน�า้พอเพยีงตามแนวพระราชด�าร”ิ	ซ่ึงกรมชลประทาน

เป็นผู ้สนับสนุนในการจัดท�าและจัดพิมพ ์

 ๔) การสร้างความเข้าใจ แนวคิด และหลักการ

แนวทางการขับเคลื่อนฯ 

	 	 ๔.๑)	 การจัดท�าโครงการส่งเสริมการขับ

เคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ในภาค

การเกษตรและชนบท	 โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน	 (พช.)	

การด�าเนินงานด้านศึกษาและขยายผล
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เป็นหน่วยงานหลักด�าเนินการ	 ประกอบด้วย	 ๒	 กิจกรรม	

ได้แก่

	 -	การประชุมชี้แจงคณะท�างานระดับพ้ืนที่ในภูมิภาค	

(Kick	 –	 off)	 เป็นการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์	 NBT	

เมื่อวันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	 เวลา	๑๔.๐๐-๑๖.๐๐	น.	

ณ	 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย	 โดยรัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ตามแนวทางการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ	ให้แก่คณะ

ท�างานระดับพ้ืนท่ีใน	๗๖	จังหวัด	๘๗๘	อ�าเภอ	รวมกลุ่มเป้า

หมาย	 ๔๓,๔๘๙	 คน	 พร้อมน�าเสนอวีดิทัศน์เรื่อง	 “ร่วมขับ

เคล่ือนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง”

	 -	 กิจกรรมการให้การศึกษาชุมชนจัดเวทีประชาคม

ท�าแผนชุมชน	 เป็นการจัดเวทีประชาคมในพื้นที่หมู ่บ ้าน

เป้าหมายจ�านวน	๒	ครั้ง	:	

 เวทีคร้ังที่ ๑	 เป็นการชี้แจงระบบ/แบบฟอร์มการ

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของพ้ืนที่เป้าหมายในด้านต่าง	ๆ	เช่น	

ข้อมูลบัญชีครัวเรือน	 ข้อมูล	 จปฐ.	 กชช.๒ค.	 ข ้ อมู ลด ้ าน

กายภาพ	เช ่น 	ดิน 	น�้ า 	ป ่ า ไม ้ 	การเกษตร	สิ่ งแวดล ้อม	

ข้อมูลทุนชุมชนอื่น	ๆ 	เช่น	วัฒนธรรม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การ

รวมกลุ่ม	คุณธรรม	จริยธรรม	ฯลฯ

 เวทีครั้งที่ ๒ เป็นการน�าข้อมูลจากการจัดเก็บในครั้ง

ที่	๑	และข้อมูลที่มีอยู่เดิมมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการปรับแผนชุมชน

	 ทั้งนี้	 กรมการพัฒนาชุมชน	 (พช.)	 ได้ร่วมกับพ้ืนที่

เป้าหมายทั้ง	 ๒๔,๐๘๖	 หมู่บ้าน	 ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่วันที่	๑๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	เป็นต้นมา	โดยได้จัดเวทีฯ	

ครบถ้วนแล้ว	เมื่อเดือนเมษายน	๒๕๕๙	

	 	 ๔.๒)	 การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล	 ของ

กระทรวงมหาดไทย	เมื่อวันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๙	โดยเน้น

ย�้าชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน	 การจัดท�าโครงการฯ	 และ

การขอรับสนับสนุนงบประมาณ	 เพื่อรับฟังปัญหาร่วมหา

ทางแก้ไข	และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและ

หน่วยงานระดับจังหวัดและอ�าเภอ

 ๑.๓) การด�าเนินงานในระยะต่อไป

	 ปัจจุบัน	ยุทธศาสตร์ที่	๑	ได้ด�าเนินการมาถึงขั้นตอน

การรับข้อเสนอโครงการที่เกิดจากความต้องการของพื้นท่ี

เป ้าหมายจ�านวน	 ๒๔,๐๘๙	 หมู ่บ ้าน	 ใน	 ๗๖	 จังหวัด	

(ไม ่รวมกรุงเทพฯ)	ซึ่งจังหวัดได ้น�าส ่งข ้อเสนอโครงการ

ดังกล ่าวมายั งส� านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ

ได้รวบรวมน�าส่งมายังส�านักงาน	กปร.	แล้ว	ซึ่งส�านักงาน	กปร.	

จะต ้องด� า เ นินการกลั่นกรองและจัดล�าดับความส�าคัญ	

เพื่อ เสนอต ่อคณะอนุกรรมการส ่ง เสริมการขับเคลื่อน

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรและชนบทพิจารณาให ้ความเห็นชอบก ่อน	

แล ้ วจึ ง เสนอโครงการไปยั งคณะอนุกรรมการอนุมั ติ

โครงการและงบประมาณฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรร

งบประมาณให้หมู่บ้านด�าเนินโครงการตามแผนชุมชนต่อไป	

 ๒ .  โครงการศูนย ์ เรี ยนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง 

ส�านักงาน กปร.	

	 ส�านักงาน	 กปร.	 ได้ประสานจัดตั้งผู ้ที่ได้รับรางวัล

การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๓	

ปัจจุบันมีจ�านวน	๔๗	แห่ง	ใน	๑๐	ประเภท	ซึ่งเป็นแหล่งเรยีนรู้

และขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

กระจายตัวตั้งอยู่ใน	๒๙	จังหวัด	โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	

ได้ด�าเนินการติดตามและสนับสนุนการด�าเนินงานศูนย ์

เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง	 จ�านวน	 ๘	 แห่ง	 พร้อมทั้งจัดท�า

คู ่มือตัวอย ่างความส�า เร็จการประยุกต ์ ใช ้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	จ�านวน	๑๒	เรื่อง	เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่

ขยายผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 นอกจากนั้น	เมื่อวันที่ 	๙-๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๙	

ได้จัดสัมมนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ส�านักงาน	กปร.	

ประจ�าป ี	 ๒๕๕๙	 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ในหัวข ้อ	

“การจัดการองค์ความรู้”	 และ	 “การถ่ายทอดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 รวมถึงการระดมความคิดเห็นเพ่ือ

ก�าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง	

ส�านักงาน	กปร.	ซึ่งมีศูนย์เรียนรู้ฯ	และหน่วยงานเครือข่าย

ความร่วมมือเข้าร่วมจ�านวน	๑๔๓	คน

 ๓. การพัฒนาการท�างานแบบเครือข่าย 

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ส�านักงาน	กปร.	มีส่วนร่วม

ในการขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้	และสนับสนุนหน่วยงาน

เครือข่ายด�าเนินงานตามแนวพระราชด�าริ	ตัวอย่างเช่น

	 	 ๓.๑)	มลูนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	

:	ส�านกังาน	กปร.	สนบัสนนุการด�าเนนิงานโครงการพฒันาแหล่งน�า้

เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน	 ตามแนวพระราชด�าริ	

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ในพื้นที่	๓๙	ชุมชน	๒๕	จังหวัด	ซึ่งยึดหลัก

การพฒันาปรบัปรงุโครงสร้างน�้าเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	

นอกจากนัน้	ได้สนบัสนนุการด�าเนนิงานโครงการพีน่�าน้องรกัษ์น�า้	

ตามแนวพระราชด�าร	ิปี	๒๕๕๙	โดยส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความรู้

และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาและเก็บข้อมูล

แหล่งน�้าชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
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	 	 ๓.๒)	 มูลนิธิมั่นพัฒนา	 :	 ร ่วมเป็นคณะ

กรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี	

ของมูลนิธิมั่นพัฒนา	 โดยมีแนวทางการสนับสนุนโครงการ

วิจัยด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน	เช่น	โครงการการพฒันาความเข้มแขง็ของชมุชนบ้านใหม่

สนัตแิบบบูรณาการโดยการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง	

(ระยะที่	 ๑)	 และโครงการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการ

องค์ความรู ้และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้	 เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

	 นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี	เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิปีงบประมาณ	๒๕๕๙	จ�านวน	๒	ครัง้			

เมื่อวันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	และเมื่อวันที่	๒๑	เมษายน	

๒๕๕๙	 ณ	 ส�านักงาน	 กปร.	 โดยมี	 นายพลากร	 สุวรรณรัฐ	

องคมนตรี	รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ	

หม่อมหลวงจิรพันธุ์	 ทวีวงศ์	 เลขาธิการ	 กปร.	 ผู้อ�านวยการ

ศูนย ์ศึกษาฯ	 และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องเข ้าร ่วมประชุม

ประมาณ	๘๐	คน	ซึ่งเนื้อหาสาระการประชุมเป็นการติดตาม

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 และการพิจารณาวางแผนการ

ประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาฯ	เพ่ือแนวทางการจัดท�าแผน

แม่บทโครงการศูนย์ศึกษาฯ	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๖๔	

แทนแผนแม่บทฉบับปัจจุบันซ่ึงจะสิ้นสุดลงในปี	๒๕๕๙	และ

ได้ก�าหนดนโยบายให ้หน ่วยงานที่ ร ่ วมด�า เ นินงานสนอง

พระราชด�าริจัดตั้งคณะท�างานงานศึกษาวิจัย	และงานทดสอบ

สาธิตของศูนย์ศึกษาฯ	 เพื่อเป็นกลไกในการวางแผนพัฒนา

งานวิชาการ	รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองงานศึกษาทดลองวิจัย

ของศูนย์ศึกษาฯ	ในระยะต่อไป	

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนแม่บท

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 
พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

	 นายอ�าพล	เสนาณรงค์	องคมนตรี	เป็นประธานเปิด

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนแม่บทศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔	

เมื่อวันที่	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙	โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธุ	์

ทวีวงศ์	เลขาธิการ	กปร	ผู้บริหารส�านักงาน	กปร.	ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริทั้ง	๖	แห่ง	

และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ	๑๕๐	คน	

ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนแวนช่ัน	กรุงเทพมหานคร

	 ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม มน า เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร ค ร้ั ง นี้	

มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ในการร่วมจัดท�าแผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ	พ.ศ.	๒๕๖๐–๒๕๖๔	โดยได้เชิญผู้แทน

จากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข ้อง	 ตลอดจนเกษตรกรผู ้มีส่วนได้

ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมเพื่อเสนอความคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทิศทาง	การด�าเนินงานของศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในอนาคต	

และร่วมพฒันาเผยแพร่องค์ความรูต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด�าริขยายผลสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน	

 

การประชุมสัมมนาการพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ 

	 ส�านักงาน	กปร.	จัดการประชุมสัมมนาการพัฒนางาน

ศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด�าริ	เมื่อวันที่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๙	โดยมีหม่อมหลวง

จริพนัธุ	์ทววีงศ์	เลขาธกิาร	กปร.	เป็นประธาน	พร้อมด้วยผู้บรหิาร

ส�านักงาน	กปร.	คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 คณะท�างานการจัด

ท�าตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 และผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประมาณ	 ๑๒๐	 คน	

ณ	โรงแรม	เดอะสุโกศล	กรงุเทพฯ	ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้	

เป็นการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาอุปสรรค	และวาง

แนวทางการด�าเนินงานด้านวิชาการของศูนย์ศึกษาฯ			
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การติดตามผลการด�าเนินงานศึกษา วิจัย และทดสอบ 

สาธิตของคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา          

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ประจ�าปี ๒๕๕๙

	 คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการศูนย์ศึกษาการ

พฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	และเจ้าหน้าที	่ส�านกังาน	กปร.	

ได้ร่วมเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงาน

ศึกษา	วิจัย	และทดสอบ	สาธิต	ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ประจ�าปี	๒๕๕๙	จ�านวน	๔	แห่ง	

และศูนย์ฯ	สาขา	จ�านวน	๑	แห่ง	ดังนี้	

	 ครั้ งที่ 	๑ 	เมื่ อ วัน ท่ี 	๑๓–๑๕	มกราคม	๒๕๕๙	

ณ	ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ	และศนูย์บรกิารการพฒันา

ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ฯ	จังหวัดเชียงใหม	่

	 ครั้งที่	๒	 เมื่อวันที่ 	 ๑๖–๑๗	 กุมภาพันธ ์ 	 ๒๕๕๙	

ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	จังหวัดสกลนคร	

	 ครั้งที่	๓	เมื่อวันที่	๒–๔	มีนาคม	๒๕๕๙	ณ	ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ	จังหวัดนราธิวาส	

	 คร้ังที่	๔	เมื่อวันที่	๓๑	มีนาคม	–	๑	เมษายน	๒๕๕๙	

ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	

	 โดยคณะอนุกรรมการวิชาการฯ	ได้ร่วมกันพิจารณา

รายละเอียดผลการด�าเนินงานโครงการศึกษา	 วิจัย	 และ

ทดสอบ	สาธิตต่าง	ๆ 	ของศูนย์ศึกษาฯ	รวมจ�านวน	๔๘	โครงการ	

และได้ให้ข้อแนะน�าการปฏิบัติงานให้แก่คณะวิจัยและนักวิจัย	

เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบและวิธีการด�าเนินงาน

วิจัย	 อันจะเป ็นประโยชน ์ในการด�าเนินโครงการฯ	 ให ้

สอดคล้องตามหลักวิชาการ	 และสามารถน�าไปขยายผลต่อ

เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจต่อไปได้	

การพัฒนาร่วมกับเครือข่าย

	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ส�านักงาน	กปร.	ได้ร่วมมือ

กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ในการร่วม

ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตร	 แก่เกษตรกรหมู่บ้าน

รอบศูนย์	โดยมีการจัดฝึกอบรม	๘	หลักสูตร	ในพื้นท่ี	๖	ศูนย์	

จ�านวน	 ๑,๐๑๑	 คน	 นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับกรม

อุตุนิยมวิทยาในการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศ	 ในศูนย์

ศึกษาฯ	๖	 แห่ง	 โดยด�าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ๓	 แห่ง	

ได้แก่	ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	จงัหวดัสกลนคร	ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ	 จังหวัดนราธิวาส	 และศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยทรายฯ	จังหวัดเพชรบุรี	

	 นอกจากนี้	 ได้มีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	ภายใต้โครงการเปลี่ยนอุปกรณ์

แสงสว่าง	LED	เฉลิมพระเกียรติ	๖๐	พรรษาสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ด�าเนินการเปลี่ยนหลอด

ไฟฟ้าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ	และศูนย์สาขา	จ�านวน	๑๑	แห่ง	

เพื่อส่งเสริมลดการใช้กระแสไฟฟ้า	 และเป็นตัวอย่างในการ

ใช้พลังงานอย่างประหยัดในอนาคต
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ผลการด�าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

	 ในป ีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 การด�าเนินงานด ้าน

วิเทศสัมพันธ์ของส�านักงาน	กปร.	เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์

ของส�านักงานในการขยายผลและสร้างเครือข่ายองค์ความรู้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่ เกี่ยวข ้องกับต่าง

ประเทศ	 และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจให้กับชาวต่างชาติ	ตลอดจนร่วมพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส�านักงานฯ	 โดยมีผลการ

ด�าเนินงานที่ส�าคัญ	ๆ	รายละเอียด	ดังนี้

 ๑. การด�าเนินงานสนองตามแนวพระราชด�าริ

	 	 ๑.๑	 ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	

สยามบรมราชกุมาร	ีได้ทรงมพีระราชกระแสรับสัง่ส�านักงาน	กปร.	

ให้น�าเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริจ�านวน	 ๓	 คน	 เดินทางเข้าร ่วมงาน	

International	Green	Week	๒๐๑๖	และงานด้านนวัตกรรม

การเกษตร	 ณ	 กรุงเบอร์ลิน	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน	ี

พร้อมท้ังน�าเสนอความส�าเร็จในการด�าเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรในงานนิทรรศการดังกล่าว	ในระหว่างวันที่	๑๕	–	๒๕	

มกราคม	๒๕๕๙		

 ๒. การขยายผลและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนว

พระราชด�าริ

	 โครงการบัวแก้วสัมพันธ์	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๙	 เป็น

โครงการสัมมนานานาชาติที่จัดขึ้น เป ็นประจ�าทุกป ี โดย

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	

ส�าหรับปี	๒๕๕๙	กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการศึกษา

งานของคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงด้านการเกษตร	 และพัฒนาชุมชนจากประเทศ

เป้าหมายในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน	 และ

ภมูภิาคแอฟรกิา	ในวนัองัคารที	่๒๙	มนีาคม	๒๕๕๙	เพือ่ส่งเสรมิ

ความสมัพนัธ์อนัด	ีรวมท้ังเผยแพร่หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	

การประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเกดิผลสัมฤทธ์ิ	

ขึ้นในวันอังคารที่	๒๙	มีนาคม	๒๕๕๙	รายละเอียดดังนี้

	 -	กลุม่ประเทศในภมูภิาคลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน	

มผีูบ้รหิารระดบัสงูจ�านวน	๖	คน	จาก	๙	ประเทศ	เข้าศกึษาดงูาน

ในหัวข้อ	“A	Study	Visit	on	Sufficiency	Economy	and	Its	

Application	on	Community-based	Tourism	and	SMEs”	

ณ	ศนูย์ศกึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิ

จังหวัดเชียงใหม่	 และเยี่ยมชมเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ฯ	

ด้านการเพาะเห็ด	:	บ้านนางวีรา	จินะใจ	

	 -	กลุ่มประเทศในภูมิภาคแอฟริกา	มีผู้บริหารระดับสูง

จ�านวน	๑๒	คน	จาก	๑๐	ประเทศ	เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ	

“A	Study	Visit	on	Sufficiency	Economy	and	Its	Application	

on	Community-based	SMEs	and	Vocational	Training”	
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และเยี่ยมชมกลุ ่มผลิตและแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตร	 ณ	 บ้านหัวกระพ้ี	 ต�าบลบ้านซ่อง	

อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ๓. การเผยแพร่องค์ความรู ้ด้านการพัฒนาตาม

แนวพระราชด�าริให้แก่ชาวต่างชาติ ศึกษาดูงานและฝึก

อบรมแก่ชาวต่างชาติ

	 	 ๓.๑	 การศึกษาดูงานของคณะผู้แทนจาก

ประเทศสมาชิกกลุ่ม	๗๗	

	 -	คร้ังที่	๑	เมื่อวันอาทิตย์ที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	

คณะผู ้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกผู ้เข้าร่วมการประชุม	

G-๗๗	Bangkok	Roundtable	on	Sufficiency	Economy:	

an	 Approach	 to	 Implementing	 the	 Sustainable	

Development	Goals	ได้ศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลเขาหินซ้อน	

อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	และหมู ่บ ้าน	หมู ่	๑	

ต�าบลบ้านซ่อง	 อ�าเภอพนมสารคาม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	

โดยมีผู ้เข ้าร ่วมศึกษาดูงานรวม	๔๘	คน	

	 -	ครั้งที่	๒	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๕๙	

คณะผู ้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ ่ม	 ๗๗	 ว่าด้วย

ความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา	 (High-Level	

Panel	 of	 Eminent	 Personalities	 of	 the	 South	 on	

South-South	Cooperation)	ศึกษาดูงานทีศู่นย์ศึกษาการพฒันา

เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ต�าบลเขาหินซ ้อน	

อ�าเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษา

ดูงาน	รวม	๕๐	คน

	 ๓.๒	คณะผู้แทนถาวรประจ�าสหประชาชาติ	ณ	นคร

นิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	ศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 	 จังหวัดเพชรบุรี	

จ�านวน	 ๒	 คณะ	 ซ่ึงมาจากกลุ ่มประเทศก�าลังพัฒนาและ

ประเทศด้อยพัฒนา	ใน	๒	ช่วงเวลา	รวมท้ังสิ้น	๑๐๐	คน	คือ

เมือ่วนัท่ี	๒๘	มกราคม	๒๕๕๙	จ�านวน	๕๐	คน	จาก	๒๓	ประเทศ	

และเมื่อวันท่ี	๑๓	พฤษภาคม	๒๕๕๙	จ�านวน	๕๐	คน	จาก	

๑๖	ประเทศ	

 

	 ๓.๓	 โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู ้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

	 เป ็นโครงการท่ีส�านักงานปลัดนายกรัฐมนตรีจัด

ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หั ว	

เสด็จเถลงิถวัลยราชสมบัติครบ	๗๐	ปี	๙	มถุินายน	และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	

๘๔	 พรรษา	 ๑๒	 สงิหาคม	๒๕๕๙	 โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ	พระอัจฉริยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รวมถึงการเผยแพร่พระราชด�าริ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูเ่ยาวชนในกลุม่ประเทศ

สมาชกิอาเซยีน	๑๐	ประเทศ	ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ	

จังหวัดเชยีงใหม่	ศูนย์ศกึษาการพฒันาภพูานฯ	 จงัหวดัสกลนคร	

และศูนย์ศึกษาการพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนฯ	จงัหวดัจนัทบรุี	
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 ๔. การศึกษาดูงานอื่น ๆ และการบรรยายสรุป

	 	 ๔.๑	การศึกษาดูงาน

	 	 -	 คณะนักธุรกิจเอกวาดอร์	 โคลัมเบียและ

เปรู	และเจ้าหน้าที่	จ�านวนรวม	๕	คน	ศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์

ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

จังหวัดเพชรบุรี	เม่ือวันจันทร์ที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๙	

	 	 -	 คณะผู ้แทนของ	 The	 Palest inian	

International	Cooperation	Agency	(PICA)	เม่ือวันอังคาร

ที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๙	คณะ	ฯ	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	๗	คน	ได้

เดินทางศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน

เน่ืองมาจากพระราชด�าริ	จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 	 ๔.๒	การบรรยายสรุป

	 	 -	 คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกของศูนย์

พัฒนาชนบทแบบผสมผสานส�าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	

(Centre	on	Integrated	Rural	Development	for	Asia	and	

the	Pacific:	CIRDAP)	เข้ารบัฟังการบรรยายสรปุเรือ่ง	“การพฒันา

ชมุชนบนพืน้ฐานของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	(Community	

Development	Based	on	Sufficiency	Economy)”	เมื่อ

วันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๙	

	 	 -	 คณะศึกษาดูงานจากสถาบัน	 NIPSS	

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย	 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง	

“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการขจัดความยากจน”	

เมื่อวันพุธที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๙

	 	 -	 คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร	

ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์	 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง	

“โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ”	 เมื่อวันอังคารท่ี	

๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	

	 	 -	คณะผู้เข้าร่วมหลักสูตร	Result-based	

Project/Program	Management	 จากส�านักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม	โครงการ	International	Centre	for	Development	

Communication	 (ICDC)	 เข ้ารับฟังบรรยายสรุปเร่ือง	

“Priority	 development	 areas	 and	 how	managed,	

implemented,	monitored	and	evaluated”	เมื่อวันที่	

๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๙	

	 -	คณะผูเ้ข้าร่วมอบรมนานาชาตหิลกัสตูร	“Grassroots	

Economic	Development	(GED)	Sufficiency	Economy	

(SEP)”	 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปภาษาอังกฤษในหัวข้อ	

“Application	of	Sufficiency	Economy	Philosophy	

in	Development	Project”	เมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙	

ณ	อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์	คณะเศรษฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 ๕. การประชุม Thailand-pacific Island Countries 

Forum (TPIF) ครั้งที่ ๓ 

	 การประชุม	Thailand-pacific	Island	Countries	

Forum	(TPIF)	ครั้งที่	๓	ระหว่างวันที่	๒๐-๒๑	พฤษภาคม	

๒๕๕๙	เพื่อส่งเสริมบทบาทเชิงรุกในการกระชับความสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศหมู ่เกาะแปซิฟิก

ในด้านวิชาการ	และด้านการค้าการลงทุน	โดยมีผู ้น�าและ

ผู้แทนระดับสูงของประเทศหมู ่ เกาะแปซิฟ ิก	จ�านวน	๑๔	

ประเทศเข ้าร ่วมการประชุม	



139

รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

	 ในการประชุมนี้	ผู้แทนส�านักงาน	กปร.	ได้น�าเสนอ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

และการพัฒนาชมุชนไปปฏิบติั	โดยสรุปเนือ้หาผลส�าเรจ็ในการขยาย

ผลการพฒันาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง	ซึง่ประกอบ

ไปด้วยเน้ือหา	ความส�าเรจ็ของศนูย์ศกึษา	ฯ	ทัง้	๖	แห่ง	ผลส�าเรจ็

จากการประกวดเศรษฐกิจพอเพียง	 และความก้าวหน้า

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ	 :	 โครงการความร่วมมือ

ด้านการพัฒนาเกษตรยั่ งยืนระหว ่างราชอาณาจักรไทย

และราชอาณาจักรเลโซโท	 			

	 จากนั้น	จะมีการจัดการศึกษาดูงาน	ณ	ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาการห้วยทราย	 จังหวัดเพชรบุรี	 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และจัดการเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม	รวมทัง้พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนให้คณะด้วย

 ๖. โครงการพัฒนาบุคลากร 

	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 กวส.	 ส�านักงาน	 กปร.	

ได ้จัดโครงการหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนส�าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ	

โดยในปี	๒๕๕๙	กวส.	ได้มีการจัดโครงการการอบรมภาษาองักฤษ

ไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�ารเิป็นจ�านวน		๔		แห่ง	คอื	ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทรายฯ	

จังหวัดเพชรบุรี	 ศูนย ์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบนฯ	

จงัหวดัจนัทบรุ	ีศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้	ฯ	จงัหวดัเชยีงใหม่	

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ	จังหวัดสกลนคร	โดยมีเจ้า

หน้าที่ศูนย์ฯ	ที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	๙๖	คน	

 

 

 ๗. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริ 

	 ในปี	๒๕๕๙	กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ได้ด�าเนินการเผยแพร่

การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อและเอกสารเผยแพร่ต่าง	ๆ 	เช่น	

หนังสือ	 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 วีดิทัศน์	 แผ่นโปสเตอร์	

และได้ปรับปรุงและจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ภาษาอังกฤษใหม	่

จ�านวน	๑	เรื่อง	คือ	Royal	Development	Study	Centres	

จ�านวน	๒,๐๐๐	เล่ม	
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

	 ส�านักงาน	กปร.	เป็นหน่วยงานที่ให้ความส�าคัญกับ

การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้

ด�าเนนิงานสนองพระราชด�าร	ิและเป็นเครือ่งมอืในการขับเคลือ่น

การพัฒนาประเทศ	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ศูนย์สารสนเทศ	

(ศสท.)	 ได ้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

ประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	 ตลอดจนเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริและองค์

ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	โดยได้ด�าเนินการ	ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส�านักงาน กปร. ประจ�าปี ๒๕๕๙

	 เว็บไซต์เดิมของส�านักงาน	กปร.	ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่

ปี	๒๕๕๑	ซ่ึงได้ใช้งานมาแล้ว	๗	ปี	ท�าให้เว็บไซต์ไม่ทันสมัย

ขาดความสวยงาม	ยากต่อการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูล	ใน

ปี	๒๕๕๙	 ศสท.	 ได้พัฒนาเว็บไซต์ส�านักงานฯ	 ใหม่	 ให้เป็น

ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ ใช ้ ในการเผยแพร ่องค ์ความรู ้

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและแนวพระราชด�าริ	

และเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับประชาชนหรือ

ผู้ที่สนใจ	ตลอดจนพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ	

ซึ่งนอกจากคงข้อมูลเดิมบนเว็บไซต์แล้ว	ยังเพิ่มเติมในส่วนของ	

๑)	ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู ้ตามแนวพระราชด�าริ	๑๒๙	ศูนย์	

๒)	ฐานข้อมูลศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	๔๗	แห่ง	๓)	ฐานข้อมลู

การศกึษา	ทดลองและวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริทั้ง	๖	แห่ง	และ	๔)	เพิ่มเติมในส่วนของ	

e-Form	อาทิ	 การฝึกอบรม/สัมมนา	 สามารถรับสมัครผ่าน

หน้าเว็บไซต์ได้	เป็นต้น

๒. ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

	 ส�านกังาน	กปร.	ร่วมกับ	บรษัิท	ลอ็กซเล่ย์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนาระบบภูมิ-สารสนเทศโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชด�าริอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการด�าเนินการ	เช่น

แก้ไขปัญหาที่เกิดจากนโยบายของ	google	ให้สามารถกลับมา

ใช้	 API	 ได้อีกครั้ง	 ด้วยการจดทะเบียน	 SSL	 การประสาน

ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	(สรอ.)	ขอให้แก้ไข	Domain	

Mail	Go	Thai	จาก	@rdpb.mail.go.th	เป็น	@rdpb.go.th	

เพื่อใช้	 Verify	Approve	e-Mail	 กับต่างประเทศ	ปัจจุบัน

ระบบฯ	สามารถใช้งานได้ปกติ	พร้อมประสานงานความร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 กอ.รมน.	 ในการพัฒนาระบบฯ	

ระยะที่	๒	เพื่อเพิ่มศูนย์เรียนรู้อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการขยายผล

แนวพระราชด�าริ

๓. โครงการพัฒนาห้องสมุด ประจ�าปี ๒๕๕๙ 

	 เพื่อให้ห้องสมุดสวยงามน่าสนใจและมีความสะดวก

สบายไปพร้อมกับความทันสมัย	 ตลอดจนให้ห้องสมุดมีองค์

ความรู ้และข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับแนวพระราชด�าริและ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	จึงได้มีการด�าเนินการ	

ดังนี้	

	 ๓.๑	จัดหาและจัดซื้อหนังสือ	สื่ออิ เล็กทรอนิกส	์

ที่เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ

และองค์ความรู้อื่นที่เหมาะสม

	 ๓.๒	ปรับภูมิทัศน์ของห้องสมุดให้สวยงาม	สามารถ

สื่อความหมาย	 และเกิดประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น	 เพื่อสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู ้	 อีกท้ังเป็นแรงดึงดูดให้ผู ้ผ ่านไปมา

สนใจเข้าใช้บริการมากขึ้น

	 ๓.๓	ประชาสัมพันธ์แนะน�าหนังสือใหม่ผ่านสื่อต่าง	ๆ	

อาทิ	Facebook	Line	และโปสเตอร์

การด�าเนินงานด้านสารสนเทศ
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

	 ๓.๔	ด�าเนินการน�าเข้าหนังสือ	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และสื่ออ่ืนๆ	เข้าสู่ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	(e-Library)	

ต่อเน่ือง	จ�านวน	๕๒๑	ราย	ตลอดจนปรับปรุงหน้าแรกของ

ระบบห้องสมุดฯ	 ให้น่าสนใจขึ้น	 โดยน�า	 e-Book	พร้อมปก	

มาน�าเสนออีก	๑	เพจ

๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการซ่อมบ�ารุง

ดูแลรักษา

	 ประกอบด้วย	คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	(PC)	จ�านวน	

๓๒	 เครื่อง	 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ค	 จ�านวน	 ๕	 เครื่อง	

เครื่องพิมพ์สี	(ขนาดใหญ่)	จ�านวน	๓	เครื่อง	เครื่องพิมพ์ขาว-ด�า	

(ขนาดเล็ก)	จ�านวน	๑๒	เครื่อง	เครื่องสแกนเนอร์	(ขนาดเลก็)	

จ�านวน	๑๒	เครื่อง	ได้ด�าเนินการส่งมอบและตรวจรบั	พร้อมทั้ง

ติดต้ังแก่เจ ้าหน้าท่ีส�านักงาน	 กปร.	 เรียบร้อยแล้ว	 ในส่วน

ของการซ่อมบ�ารุง	ประกอบด้วย	๑)	งานบริการซ่อมบ�ารุง

ด้าน	 Hardware	 ๒๑๗	 ครั้ง	 ๒)	 งานบริการและซ่อมบ�ารุง	

Software	๒๓๖	คร้ัง	๓)	งานติดต้ัง	Notebook	และอุปกรณ์

ต่อพ่วง	๖๙	คร้ัง

๕. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ “การใช้งานระบบงบประมาณ

และติดตามความก ้าวหน ้าโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ e-Project”

	 จัดฝึกอบรมเชิงปฏบัิตกิาร	“การใช้งานระบบงบประมาณ

และตดิตามความก้าวหน้าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ	

e-Project”	เมื่อวันท่ี	๒๗	มกราคม	๒๕๕๙	เพื่อให้หน่วยงาน

ต่าง	ๆ	สามารถเข้ามาใช้ระบบฯ	นี้ได้อย่างถูกต้อง	ซึ่งการอบรม

ครั้งนี้มีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานน�าร่อง	 มีผู้แทนจาก

ส่วนกลางและส�านกัชลประทานที	่๑–๑๗	เข้ารับการอบรม	และ

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กปร.	รวมจ�านวน	๘๐	คน	ณ	ห้องปฏิบัติ

การโรงแรมดุสิตเพลส

๖. โครงการฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัเจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร. 

และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง และ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 

(เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน) จ�านวน ๓ หลักสูตร คือ

	 - 	 ครั้ งที่ 	 ๑	 หลักสูตร	 “ตกแต ่ งภาพสวยและ

สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยโปรแกรม	 Adobe	 Photoshop”	

ระหว่างวันที่	๓๐	มีนาคม–๑	เมษายน	๒๕๕๙	(รวม	๓	วัน)	
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ณ	สถาบัน	Bits	Thailand	โรงแรมแชงกรี-ลา	ชั้น	๔	กรุงเทพฯ	

มผีูเ้ข้ารบัการอบรมจ�านวน	๔๐	คน	

	 -	คร้ังท่ี	๒	หลักสูตร	“การสร้างและจัดการเอกสาร

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม	Microsoft	Word	2013”	

ระหว่างวันที่	๒๖–๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๙	(๒	วัน)	ณ	สถาบัน	

Bits	Thailand	โรงแรมแชงกรี-ลา	ชั้น	๔	กรุงเทพฯ	มีผู้เข้ารับ

การอบรมจ�านวน	๒๑	คน	

	 -	ครัง้ที	่๓	หลกัสตูร	“การน�าเสนอผลงานอย่างมอือาชพี	

โดยใช้	Microsoft	PowerPoint	2013”	ระหว่างวันที่	๒๗–๒๙	

กรกฎาคม	๒๕๕๙	(รวม	๓	วัน)	ณ	สถาบัน	Bits	Thailand	

โรงแรมแชงกรี-ลา	 ชั้น	 ๔	 กรุงเทพฯ	 ผู ้ เข ้ารับการอบรม

จ�านวน	๓๒	คน	

๗. ระบบ Knowledge Management (KM) http://

km.rdpb.go.th

	 ส�านกังาน	กปร.	มภีารกจิหลกัในการรบัสนองพระราชด�าริ	

และปฏบิตังิานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารใิห้บรรลผุล

ซึ่งข้อมูลพระราชด�าริ	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

และองค์ความรู้แนวคิดทฤษฎี	ได้มีการจัดระบบให้ครบถ้วน

สมบูรณ์	ถูกต้องและทันสมัย	สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ให้ผู ้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและน�าไปใช้ประโยชน์ได	้

โดย	ศสท.	 ได้ประสานกองประสานงานโครงการพื้นที่	 ๑-๔	

เพื่อด�าเนินการน�าเข้าข้อมูลสู ่ระบบ	 KM	 :	 Knowledge	

Management	อย่างต่อเนื่อง
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รายงานผลการด�าเนินงานประจ�ำปี ๒๕๕๙

คณะผู้จัดท�า

เลขาธิการ	กปร.

รองเลขาธิการ	กปร.

ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๑	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๒	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๓	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่	๔	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ	และเจ้าหน้าท่ี

ผู้อ�านวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชด�าริ	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขาธิการ	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองติดตามประเมินผล	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการศูนย์สารสนเทศ	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	และเจ้าหน้าที่

ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์	และเจ้าหน้าที่	(ฝ่ายเลขานุการ	คณะผู้จัดท�า)

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

๒๐๑๒	ซอยอรุณอมรินทร์	๓๖	ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	๑๐๗๐๐

โทรศัพท์	๐	๒๔๔๗	๘๕๐๐-๖	โทรสาร	๐	๒๔๔๗	๘๕๔๓

http://www.rdpb.go.th



144

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)





สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(สำนักงาน กปร.)

เลขที่ ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๔๓
 http://www.rdpb.go.th


