
คําขวัญ จ.เชียงราย

เหนือสุดยอดในสยาม อรามดอยตงุ ผดงุวัฒนธรรม รสล้ําขาวสาร 

หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สับปะรดนางแล แหลงแพรปลาบึก 

นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผวจ.เชียงราย



กองอํานวยการโครงการปลูกปากองบัญชาการกองทัพไทย

พื้นที่บานสันติคีรี ดอยแมสลอง

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กองอํานวยการโครงการปลูกปากองบัญชาการกองทัพไทย

พื้นที่บานสันติคีรี ดอยแมสลอง

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา





โครงการแผนงานปองกันราชอาณาจักร  งานพิเศษ โครงการอื่น ๆ

ชื่อโครงการ โครงการปลูกปากองบัญชาการกองทัพไทย  พื้นที่บานสันติคีรี    

ดอยแมสลอง เฉลิมพระเกียรติ   ๘๐ พรรษา 

หนวยรับผิดชอบโครงการ  กองบัญชาการกองทัพไทย 

หนวยเจาของโครงการ   หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย



๑. วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑.๑ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระ       เจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ๘๐ 

พรรษา 

       ๑.๒ เพื่อฟนฟูและอนุรักษพื้นที่ปาตนน้ําลําธาร

๑.๓ เพื่อปองกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ 

    ๑.๔ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานเศรษฐกิจ             

เนนเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย 

             สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและ   การใช

อยางยั่งยืน



ความเปนมาของพื้นที่ใชประโยชนของ ความเปนมาของพื้นที่ใชประโยชนของ 

บก.ทหารสูงสุดบก.ทหารสูงสุด



เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ ทางรัฐบาลไดมีมติใหกระทรวงมหาดไทยทําหนาที่แทน  

และไดมอบโอนบานสันติคีรี(ดอยแมสลอง)  ใหกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อวันที่ ๑๖  กันยายน ๒๕๒๙



 

 

 

 

 

 

จํานวนประชากรบานสันติคีรี
ที่มอบโอนให รวม ๓,๗๖๙ คน

  

จํานวนประชากรบานสันติคีรี
ที่มอบโอนให รวม ๓,๗๖๙ คน

  

จํานวน ๕๓๑ ครอบครัว 

ชาย ๑,๖๕๕ คน, หญิง ๑,๒๗๗ คน, 

เด็กชาย ๔๐๘ คน, เด็กหญิง ๔๒๙ คน

จํานวน ๕๓๑ ครอบครัว 

ชาย ๑,๖๕๕ คน, หญิง ๑,๒๗๗ คน, 

เด็กชาย ๔๐๘ คน, เด็กหญิง ๔๒๙ คน



พื้นที่ที่มีลุมน้ําสําคัญ   คือ   ลุมน้ําแมจัน กับ  ลุมน้ําแมสลอง  

ซึ่งเปนที่ลุมน้ําที่มีความเกี่ยวเนื่องกันของทั้งสองพื้นที่  



N

ต.ปาตึง

ต.ปาซาง
บ.สันติคีรี

บ.อาแหละ

บ.เลาสิบ

บ.ธาตุ

บ.ปาคาสุขใจ

บ.กลาง

บ.ตงจาใส

บ.อาแบ
บ.ปาคาสามัคคี

บ.พนาสวรรค

บ.แมจันหลวงบ.เจียงจาใส
บ.ใหมสันติ

อ.แมจัน

อ.แมฟาหลวง

แมน้ําแมสลอง



มีประชากรทั้งสิ้น ๑๕,๓๒๘ คน มีประชากรทั้งสิ้น ๑๕,๓๒๘ คน 

ครัวเรือน ๑,๘๗๒ ครัวเรือนครัวเรือน ๑,๘๗๒ ครัวเรือน

ความหนาแนนเฉลี่ย ๑๒๕ คน/ตารางกิโลเมตรความหนาแนนเฉลี่ย ๑๒๕ คน/ตารางกิโลเมตร

ชาย

๗,๖๖๘

หญิง

๗,๖๖๐



บ.สันติคีรีบ.สันติคีรี

บ.ปาคาสุขใจบ.ปาคาสุขใจ

บ.กลางบ.กลาง
บ.ตงจาใสบ.ตงจาใส

บ.พนาสวรรคบ.พนาสวรรค

บ.เจียงจาใสบ.เจียงจาใส
บ.ใหมสันติบ.ใหมสันติ

บ.เฮโก บ.หลอโย บ.รวมใจ  ต.ปาตึง อ.แมจนับ.เฮโก บ.หลอโย บ.รวมใจ  ต.ปาตึง อ.แมจนั

๘ หมูบานที่อยูในพื้นที่โครงการปลูกปา

กอ.โครงการปลูกปาฯ



ลําดับ บาน จํานวนประชากร หมายเหตุ

๑ สันติคีรี ๗,๘๖๔ อยูในพื้นทีโ่ครงการฯ

๒ ปาคาสุขใจ(จะบูสี) ๕๗๓ อยูในพื้นทีโ่ครงการฯ

๓ กลาง ๗๙๒ อยูในพื้นทีโ่ครงการฯ

๔ พนาสวรรค ๗๒๗ อยูในพื้นทีโ่ครงการฯ

๕ เจียงจาใส ๖๐๐ อยูในพื้นทีโ่ครงการฯ

๖ ใหมสันติ ๕๘๘ อยูในพื้นทีโ่ครงการฯ

๗ ตงจาใส ๑๘๒ อยูในพื้นทีโ่ครงการฯ

๘ เฮโก-หลอโย-รวมใจ 

(ต.ปาตึง อ.แมจัน)

๑,๐๖๘ อยูในพื้นทีโ่ครงการฯ

รวม ๑๒,๓๙๔

๙ อาแหละ ๓๔๔ -

๑๐ เลาสิบ ๓๙๕ -

๑๑ ธาตุ ๙๐๐ -





แผนที่โครงการปลูกปาพืน้ที่ บ.สันติคีร ี(ดอยแมสลอง) เฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา

๗ พื้นที่

ในป ๕๐ – ๕๒ 

ปลูกแลว ๕,๑๗๐ ไร ๔ พื้นที่

ปลูกหญาแฝก ๒,๐๐๐,๐๐๐ กลา 

สรางฝาย ฯ ๖๒๕ แหง

กอ.โครงการ



-จัดตั้งราษฎรรวมโครงการปลูกปา๓ พื้นที่

-กิจกรรม ไดแก พรวนดิน ดายหญา

 กําจัดวัชพืช ทําแนวกันไฟ เฝาระวังไฟ

-ราษฎรมรีายได



การดูแลรักษา

-บ.อังหลอ - บ.โลจังชน

-โครงการบานนาอยูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 

-โครงการปาชาวบาน

การดูแลรักษา

-บ.อังหลอ - บ.โลจังชน

-โครงการบานนาอยูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 

-โครงการปาชาวบานบ.อังหลออาขา ๔๐ ครอบครัวบ.อังหลออาขา ๔๐ ครอบครัว

บ.โลจังชน ๕๐ ครอบครัวบ.โลจังชน ๕๐ ครอบครัว

ประธาน

รอง

ประธานเลขานุการ

ประชาสัมพันธ

ผลผลิตการตลาด ชุดเพาะปลูก

และดูแลรักษา

วิชาการ

รวม ๑๙  คน

ราษฎรรวมโครงการ



การดูแลรักษา 

๒. บ.เฮโก  , ๓. บ.หลอโย 

-ปาสาธิต

-ปา ๓ อยาง ประโยชน ๔ อยาง

-ปาชาวบาน

 -ไมใชสอย,ไมเศรษฐกิจ  ๒๑,๐๐๐ตน

 -ไมผล  ๕๗,๘๕๐ ตน



การฝกอบรม๑๐หลักสูตร ในป ๕๐ - ๕๑

- การฟนฟปูา

- การสรางเรือนเพาะชํา

- การสัมนาประชาคม

- การอบรมสมนุไพร

- การอบรมเยาวชนกลาแผนดิน



 ในป ๒๕๕๒ มีการฝกอบรม 

จํานวน ๙ หลักสูตร 



- การปลูกและการแปรรปูผลผลิต
กาแฟ

--  ตั้งแต ๑๘-๑๙ มี.ค. ๒๕๕๒

- สถานีเกษตรหลวงดอยอางขาง

- องคการระหวางประเทศเพือ่         

  อนุรักษธรรมชาติ (IUCN)
- ราษฎรในพื้นที่ ๑๓ หมูบาน ของ ต.แมสล

อง และ บ.เฮโก-หลอโย-รวมใจ-จะกอนะ ต.

ปาตึง

จํานวน ๑๒๐ คน

  

- การปลูกและการแปรรปูผลผลิต
กาแฟ

--  ตั้งแต ๑๘-๑๙ มี.ค. ๒๕๕๒

- สถานีเกษตรหลวงดอยอางขาง

- องคการระหวางประเทศเพือ่         

  อนุรักษธรรมชาติ (IUCN)
- ราษฎรในพื้นที่ ๑๓ หมูบาน ของ ต.แมสล

อง และ บ.เฮโก-หลอโย-รวมใจ-จะกอนะ ต.

ปาตึง

จํานวน ๑๒๐ คน

  



-เยาวชนนักประชาสมัพันธ ปลูกปาดอยแมสลอง

- ๑๖-๑๙ มี.ค.๒๕๕๒

- กร.ทหาร , วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

- สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ชร. เขต ๓

- น.ร.ในพื้นที่โครงการฯ 

จํานวน ๑๕๐ คน  ๓ โรงเรียน

  ๑. ร.ร. บานกลาง

  ๒. ร.ร. สันติคีรีวิทยาคม

  ๓. ร.ร. บานรวมใจ

-เยาวชนนักประชาสมัพันธ ปลูกปาดอยแมสลอง

- ๑๖-๑๙ มี.ค.๒๕๕๒

- กร.ทหาร , วส.๙๑๔ สนภ.๓ นทพ.

- สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ชร. เขต ๓

- น.ร.ในพื้นที่โครงการฯ 

จํานวน ๑๕๐ คน  ๓ โรงเรียน

  ๑. ร.ร. บานกลาง

  ๒. ร.ร. สันติคีรีวิทยาคม

  ๓. ร.ร. บานรวมใจ



- จนท. เรือนเพาะ - ชําโรงเรียนทองถิ่น

- จํานวน ๘ ครั้ง

- องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษ

ธรรมชาติ (IUCN)

- หนวยวิจัยฟนฟูสภาพปา มช.

- ๘ ร.ร. ในพื้นทีโ่ครงการปลูกปาฯ

- รุนละ  ๘๐ คน
  

- จนท. เรือนเพาะ - ชําโรงเรียนทองถิ่น

- จํานวน ๘ ครั้ง

- องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษ

ธรรมชาติ (IUCN)

- หนวยวิจัยฟนฟูสภาพปา มช.

- ๘ ร.ร. ในพื้นทีโ่ครงการปลูกปาฯ

- รุนละ  ๘๐ คน
  



-การฝกอบรมคายกลาอาสา ครั้งที่ 16 

ภายใตโครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจ

-ตั้งแต ๒๓-๒๙ เม.ย.๕๒

- พระครูสมุหเอกรฐั อภิรกโข 

 ประธานเครือขายเพื่อนคุณธรรม

- สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ชร. เขต ๑,๒,๓

- สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแหงประเทศไทย

-กิจกรรม        

๑. สราง ร.ร. ใหนอง บ.รวมใจ  

๒. สรางฝาย – ปลูกปา ใน พ.ท. โครงการ

๓. กิจกรรมรวมกับราษฎร บ.ฮโก, บ.หลอโย, 

 บ.จะกอนะ, บ.รวมใจ, บ.กิ่วสะไต ต.ปาตึง  

-การฝกอบรมคายกลาอาสา ครั้งที่ 16 

ภายใตโครงการกลาแผนดินดวยเศรษฐกิจ

-ตั้งแต ๒๓-๒๙ เม.ย.๕๒

- พระครูสมุหเอกรฐั อภิรกโข 

 ประธานเครือขายเพื่อนคุณธรรม

- สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ชร. เขต ๑,๒,๓

- สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแหงประเทศไทย

-กิจกรรม        

๑. สราง ร.ร. ใหนอง บ.รวมใจ  

๒. สรางฝาย – ปลูกปา ใน พ.ท. โครงการ

๓. กิจกรรมรวมกับราษฎร บ.ฮโก, บ.หลอโย, 

 บ.จะกอนะ, บ.รวมใจ, บ.กิ่วสะไต ต.ปาตึง  



- ดูงานปาชาวบาน/  ปา ๓ อยาง ไดประโยชน ๔ 

อยาง 

- ตั้งแต ๒๔ – ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๒

- สถานีหลวงอางขาง ฯ

- องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรกัษ

ธรรมชาติ(IUCN)
-ราษฎร บ.เอโก, บ.หลอโย , บ.รวมใจ ,

บ.จะกอนะ จํานวน ๖๕ คน

- ราษฎร บ.สันติคีรี, บ.อังหลอ, บ.โลจังชน บ.ปา

คาสุขใจ , บ.พนาสวรรค จํานวน ๖๐ คน

  รวม ๑๒๕ คน



- การฝกอบรม ร.ร.เกษตรอินทรียและ

ยุวหมอดิน 

- ในหวง ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยม

- สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงราย 

- สนง.เขตพื้นที่การศึกษา              
เชียงรายเขต ๓

-รร.บานรวมใจ นํารอง

-ป ๕๓ ดําเนินการอกี ๗ ร.ร.

- การฝกอบรม ร.ร.เกษตรอินทรียและ

ยุวหมอดิน 

- ในหวง ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยม

- สถานีพัฒนาที่ดิน เชียงราย 

- สนง.เขตพื้นที่การศึกษา              
เชียงรายเขต ๓

-รร.บานรวมใจ นํารอง

-ป ๕๓ ดําเนินการอกี ๗ ร.ร.



-โครงการศูนยเรียนรูพัฒนาการที่ดิน

บนพื้นที่สูง

- ป ๒๕๕๒ เปนตนไป

- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

-ราษฎร ๘ หมูบานพืน้ที่โครงการปลูกปาฯ

-โครงการศูนยเรียนรูพัฒนาการที่ดิน

บนพื้นที่สูง

- ป ๒๕๕๒ เปนตนไป

- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

-ราษฎร ๘ หมูบานพืน้ที่โครงการปลูกปาฯ



- ฝกอบรมปุยหมักปุยชีวภาพ

- ป ๒๕๕๒

- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

-  บ.เฮโก, บ.หลอโย, บ.รวมใจ, บ.จะ
กอนะ ต.ปาตึง

-หมูบานละ ๕๐ ครอบครัว

-รวม ๒๐๐ ครอบครัว

- ฝกอบรมปุยหมักปุยชีวภาพ

- ป ๒๕๕๒

- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

-  บ.เฮโก, บ.หลอโย, บ.รวมใจ, บ.จะ
กอนะ ต.ปาตึง

-หมูบานละ ๕๐ ครอบครัว

-รวม ๒๐๐ ครอบครัว



- การฝกอบรมดานการเกษตร

- พ.ย.๒๕๕๑ – ก.ย. ๒๕๕๒  เปนตนไป

- นกส. สนภ.๓ นทพ.

- เกษตร ต.แมสลองนอก

- ๘ หมูบาน พ.ท. โครงการปลูกปา

- การฝกอบรมดานการเกษตร

- พ.ย.๒๕๕๑ – ก.ย. ๒๕๕๒  เปนตนไป

- นกส. สนภ.๓ นทพ.

- เกษตร ต.แมสลองนอก

- ๘ หมูบาน พ.ท. โครงการปลูกปา



หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

“แนวทางการดําเนินชีวิต”

ปาฐกถาพิเศษ  โดย

ฯพณฯ ศร. นายแพทย เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี



สรางความเขาใจในนโยบายของกองบัญชากองทัพไทย 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการ เขาใจ เขาถึง พัฒนา



- องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติ(IUCN)
-ศึกษาดูงานอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 

แปลงปลูกปามหาวิทยาลัยเชียงใหม

-  หนวยวิจัยฟนฟูปามหาวิทยาลยัเชียงใหม
-ฟนฟูปาดวยพันธุไมโครงสราง    

- องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษ
ธรรมชาติ(IUCN)
-ศึกษาดูงานอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย 

แปลงปลูกปามหาวิทยาลัยเชียงใหม

-  หนวยวิจัยฟนฟูปามหาวิทยาลยัเชียงใหม
-ฟนฟูปาดวยพันธุไมโครงสราง    



- มูลนิธิพิทกัษอุทยานแหงชาติเขาใหญ

  โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดลอม การอบรม การศึกษาดูงาน

  อุทยานแหงชาติ ดอยหลวง อ.พาน 

  การอบรมการสรางเรือนเพาะชาํ ๘ โรง

- มูลนิธิพิทกัษอุทยานแหงชาติเขาใหญ

  โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

  และสิ่งแวดลอม การอบรม การศึกษาดูงาน

  อุทยานแหงชาติ ดอยหลวง อ.พาน 

  การอบรมการสรางเรือนเพาะชาํ ๘ โรง



ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ



- สถานีเกษตรหลวงอางขาง
   มูลนิธิโครงการหลวง

   ครั้งที่๑ จํานวน ๓๔ คน

    ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑๒๕ คน

- สถานีเกษตรหลวงอางขาง
   มูลนิธิโครงการหลวง

   ครั้งที่๑ จํานวน ๓๔ คน

    ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑๒๕ คน



ตามยุทธศาสตร
 “รักษปา รักษดิน รักษน้ํา แกไขปญหาความยากจน”

ถวายองคพระภูมินทร

การปฎิบัติงานสําคัญป ๕๓  กอ.โครงการปลูกปา บก.ทท. ฯ



แนวคิดหลัก  

ปลูกปา ๓ อยาง ไดประโยชน  ๔ อยาง 

ปลูกปาเสริม ๖ อยาง รอบแปลงปลูกปาดวยระบบวนเกษตร



- การดําเนินการปลูกปา 

-จํานวน ๒,๖๕๔ ไร  ๒ พื้นที่

-บริเวณ บ.ใหมสันติ , บ.อาแหม , 

 บ.กลาง

- พื้นที่ ๕ จํานวน ๑,๓๐๔ ไร

- พื้นที่ ๖ จํานวน ๑,๓๕๐ ไร 

- เริ่มดําเนินการ

  ต.ค. - พ.ย. ๒๕๕๒

- ปลูก เม.ษ. ๒๕๕๓ 



-หวงเวลาการปฎิบัติงาน

-ต.ค. – ธ.ค.๕๒ ประชุมหนวยงาน / ราษฎร

 ตรวจพื้นที่รวมกับผูนําทองถิ่น เกษตร ตําบล

 พิจารณาความเหมาะสมพื้นที่และพันธุไมที่จะปลูก



-หวงเวลาการปฎิบัติงาน

-ม.ค. – ก.พ.๕๓ 

-ประสานการเตรียมพันธุกลาไม

-สรางฝายกั้นน้ําขนาดเล็ก จํานวน ๖๔ แหง



-หวงเวลาการปฎิบัติงาน

-ก.พ. – เม.ย. ๕๓ 

-ถากถางวัชพืช ขุดหลุมปลูก

 จัดหาปุยอินทรีย ปุยคอก

-สรางระบบน้ําและฝายเสริมระบบนิเวศน

 จํานวน ๒๗ แหง



-หวงเวลาการปฎิบัติงาน

-พ.ค. – ส.ค.๕๓ 

-ปลูกปาตามแผน บก.ทท.

 และปลูกปาเสริม ๖ อยาง

-จัดตั้งราษฎรรวมโครงการปลูกปา

 (  บ.ปางวัว ต.แมสลองนอก 

  , บ.อาแหม ต.แมสลองใน  )



การเตรียมพันธุกลาไม

๑.ไมเศรษฐกิจ ปลูกในพื้นที่สูง ที่วางเปลา

-สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๒ เชียงราย

  จํานวน ๓๘๕,๐๐๐ กลา  ๑๒ ชนิด

  ไดแก มะเกี๋ยง , ประดู , กัลปพฤกษ ,

  จามจุรี , พยุง , ราชพฤกษ , มะคาโมง ,

  สัก , ทรงบาดาล ,นางพญาเสือโครง ,

  ขี้เหล็ก , เสีย้วดอกขาว

-สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๕ เชียงราย

  จํานวน ๕๐,๐๐๐ กลา

-สถานีเพาะชํากลาไมแมออน เชียงใหม

  จํานวน ๕๐,๐๐๐ กลา (พืชสมนุไพร)



การเตรียมพันธุกลาไม

๒.ไมใชสอย ปลูกแนวรองน้ํา แนวเขตรายแปลง

   ทําแนวปาเปยก

-องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ

-สถานีเกษตรหลวงอางขาง มูลนิธิโครงการหลวง

-จํานวน ๔๐,๐๐๐ กลา ๔ ชนดิ

 ไดแก จันทรทอง , การบูร , เมลเปล , กระถินดอย



การเตรียมพันธุกลาไม

๓.ไมผลปลูกในพื้นที่ทํากินของราษฎร

-กอ.โครงการปลูกปา บก.ทท. ฯ

-จัดหาใหราษฎรเพื่อแกไขปญหาความยากจน

-จํานวน ๒๙ ชนิด ๒๕,๔๓๐ กลา

-กาแฟ ๕๐,๑๐๐ กลา



ปุยคอก จํานวน ๗๙,๕๓๐ ก.ก. , ปุยร็อคฟอสเฟต จํานวน ๗๙,๕๓๐ ก.ก.

เพื่อเปนพื้นที่ตัวอยางกลุมเกษตรกรผูใชสารอินทรีย



การเพิ่มผืนปา 

ในการถวายความ

จงรักภักดี รวมเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

ไดดําเนินการเรือ่งที่สําคัญ ๓ ประการ

การเพิ่มผืนปา 

ในการถวายความ

จงรักภักดี รวมเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

ไดดําเนินการเรือ่งที่สําคัญ ๓ ประการ



เขตอภัยทาน

- จาํนวน ๒๕,๒๗๐ ไร

- ปายแสดงแนวเขต ปายปลูกจิตสํานึก

-มีกิจกรรมปลูกหญาแฝกอยางตอเนือ่ง

- ทภ.๓  เขาดูแลรักษาฟนฟูสภาพปา

- สนภ.๓ นทพ. เขาแผนฟนฟูตนน้าํ

เขตอภัยทาน

- จาํนวน ๒๕,๒๗๐ ไร

- ปายแสดงแนวเขต ปายปลูกจิตสํานึก

-มีกิจกรรมปลูกหญาแฝกอยางตอเนือ่ง

- ทภ.๓  เขาดูแลรักษาฟนฟูสภาพปา

- สนภ.๓ นทพ. เขาแผนฟนฟูตนน้าํ

เขตอภัยทาน



วันสําคัญ

- ประชาสัมพนัธใหเปนวันดูแลรักษาปา
   ปลูกปาเพิ่มเตมิ ( วันพอแหงชาติ วันแม

    แหงชาติ วันพืชมงคล วันเขาพรรษา

    วันเด็ก  , วันสิ่งแวดลอมโลก )

วันสําคัญ

- ประชาสัมพนัธใหเปนวันดูแลรักษาปา
   ปลูกปาเพิ่มเตมิ ( วันพอแหงชาติ วันแม

    แหงชาติ วันพืชมงคล วันเขาพรรษา

    วันเด็ก  , วันสิ่งแวดลอมโลก )



โครงการพลิกฟนปาดวยพระบารมี

โดยการปลูกปา ๖ อยาง 

  การปลกูปาสาธิต การปลกูปาชุนชน

  การสรางสวนปา  การปลกูปาใน

  โครงการทําความดีถวายในหลวง (ป๒)

  การปลกูปาชาวบาน ปลูกปาโดยไมตอง
ปลูก

โครงการพลิกฟนปาดวยพระบารมี

โดยการปลูกปา ๖ อยาง 

  การปลกูปาสาธิต การปลกูปาชุนชน

  การสรางสวนปา  การปลกูปาใน

  โครงการทําความดีถวายในหลวง (ป๒)

  การปลกูปาชาวบาน ปลูกปาโดยไมตอง
ปลูก



๕ไร

๑๐ไร

การปลูกปาเสริม ๖ อยาง

๑.ปาสาธิต จํานวน ๑๐ ไร บริเวณ บ.หลอโย 

 ต.ปาตึง

-ดูแลรกัษาใหมีการเจริญเติบโต

 เปนตัวอยางกับราษฎรในพื้นที่



การปลูกปาเสริม ๖ อยาง

๒.ปา ๓ อยางประโยชน ๔ อยาง

-จํานวน ๕ ไร 

-บริเวณสะพานรอยตอระหวาง

 บ.สันติคีรี ต.แมสลองนอก - 

 บ.หลอโย ต.ปาตงึ

-ขยายผลปลูกเพิ่มเติม ๑๐ ไร

๕ไร

๑๐ไร



การปลูกปา ๖ อยาง

-การปลูกไมดอกไมประดับและแหลงเรียนรูสมุนไพร

-ปลูกซอน ๒ ขางทาง

-ปลูกสมุนไพร ๔ พื้นที่ ดําเนินปลูกแลว ๒ พื้นที่



๔.โครงการทําความดีถวายในหลวงปที่ ๔ 

  (บาน วัด โรงเรียน)

-บานเปนปาชุมชน ปลูกแลว ๑๗ พื้นที่ ๕๖๑ ไร

-รวมกบัสวนจัดการปาชุมชน

-ขยายผลใหหมูบานมีปาชุมชน ๔ หมูบาน

 ไดแก บ.สันติคีรี , บ.กลาง , บ.ธาตุ , บ.พนาสวรรค

-สงเสริมเพาะชํากลาไม จัดสรางเรือนเพาะชําแลว 

  ๒ แหง (บ.เฮโก , บ.หลอโย)

-ในป ๕๓ ขยายผล บ.อังหลอ อีก ๑ แหง 



โครงการทําความดีถวายในหลวงปที่ ๔ (บาน วัด โรงเรียน)

๒.วัด  เปนโครงการพระพุทธศาสนากับการสรางปา

 -สํานักสงฆสันติธรรม บ.ธาตุ

 -ปลูกหญาแฝก ตนไม สวนสมุนไพร 



โครงการทําความดีถวายในหลวงปที่ ๔ 

 (บาน วัด โรงเรียน)

๓.โรงเรียน ป ๕๒

-องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ

-หนวยวิจัยฟนฟูปา มช.

-จัดฝกอบรม ๘ ครั้ง มอบรางวัลดีเดน ๓ โรง

 มอบอุปกรณประจําเรือนเพาะชํา

-รับซื้อพันธุไม

-ในป ๕๓ ฝกอบรมตอเนื่อง ๘ โรงเรียนและ กศน.

-นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผวจ. เชียงราย

 สนับสนุนงบประมาณ ตั้งแตป ๕๔ – ๕๖

 ปละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท



๕.โครงการปาชาวบาน

-ทุกพื้นที่รอบแปลงปลูกปาดวยระบบวนเกษตร

-การสนับสนุนโครงการ

๑.)องคการระหวางประเทศเพือ่การอนุรักษธรรมชาติ

   สถานีหลวงอางขาง



-นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผวจ.เชียงราย

-สนับสนุนโครงการและงบประมาณ ป ๕๔-๕๖

-โครงการสงเสริมปลูกปาดอยแมสลอง

 ปละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 ปละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

       รวม ๓ ป ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

-จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อใหไมผลลงสูประชาชน

 ยากจนอยางแทจริงประกอบดวย 

 ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง ,เกษตร ต.แมสลองนอก 

, กํานัน , ผญบ. , หน.ราษฎรรวมโครงการปลูกปา



โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุมน้ําจัน



โครงการปลูกปาโดยไมตองปลูก
-หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จ

 พระเจาอยูหัว ฯ

“ ใหปลูกปา โดยไมตองปลูกปา 

โดยปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติ 

จะไดประหยัดงบประมาณ ”
“ การปลูกปาโดยไมตองปลูก ( ตนไม ) 

ปลอยใหธรรมชาติชวยในการฟนฟู

ธรรมชาติ ”

พระบรมธาตุเจดีย ฯ



การปลูกหญาแฝก 

-๒,๐๐๐,๐๐๐ กลา

-สถานีพัฒนาที่ดนิเชียงราย

-ปลูกทุกพื้นที่ลาดชัน



การฝกอบรมและศึกษาดูงาน

-คุณคาของการฟนฟูปา

-โครงการฟนฟูปาเขตภาคเหนือ

- ๔ – ๖ พ.ย.๕๒

-หนวยวิจัยฟนฟูปา มช.



-การจัดการภูมนิิเวศนปา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯ

-วันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๒

- มีผูรวมสัมมนา ๑๐๐ คน ๖ หนวยงาน

  ๑.กรมอุทยานฯแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช   

  ๒.ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภมูิภาค

     เอเชียและแปซิฟก 

  ๓.มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 

  ๔.สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

  ๕.สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพฒันา

     สังคมและสิ่งแวดลอม  

  ๖.องคการระหวางประเทศเพือ่การอนุรักษ

     ธรรมชาติ 

 -โรงแรม มารวย การเดน  กทม.



ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศลุม

น้ําโขงตอนบน 

-องคการระหวางประเทศเพื่ออนุรกัษ   
ธรรมชาติ (๒๓ ประเทศ)

-หนวยวิจัยฟนฟูปา ม.ช.

-ระยะเวลา ๓ ป (๕๒ -๕๔)

-งานสําคัญ 

 ๑.การจัดทําแผนที่ 

 ๒.การประเมินผลพืน้ที่ทางเศรษฐกิจและ

ทางสังคม  

 ๓.การตรวจพื้นที่ดานความหลากหลาย

ทางชีวภาพการฟนฟูปา  

 ๔.การลดจํานวนคารบอนทางอากาศ  



อางเก็บน้ําแมจันหลวง
โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
แนวคิดหลัก สรางเปนพืน้ที่ชุมน้าํเสริมระบบนิเวศน

ใหเกษตรกรยากจนทําการเกษตรไดทั้งป

สงเสริมเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูง



การพัฒนาแหลงน้ํา

-สํานักชลประทานที่ ๒ 

-จํานวน ๑ โครงการ

-กอสรางฝายพรอมทอสงน้ําในพื้นที่

 บ.ปองกันตนเองชายแดนจากน้ําตกแมสลองใน

 บ.สามสูง – บ.อาแหม ไปยัง บ.สามแยกอีกอ 

 บ.ตนมวง ต.แมสลองใน

 



กอ.โครงการปลูกปาฯ

อางเก็บน้ําแมจันหลวง

บานสามสูง

บานอาแหม

บานตนมวง



การพัฒนาแหลงน้ํา

-สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑ ลําปาง

-จํานวน ๒ โครงการ

 ๑.ฝายเสริมระบบนิเวศนพรอมทอสงน้ํา ๓๓ แหง

 ๒.ระบบกระจายน้ําและถังพักน้ํา

   วัดสันติคีรี- ร.ร.บานกลาง



กอ.โครงการปลูกปาฯ

อางเก็บน้ําแมจันหลวง

วัดสันติคีรี

บานกลาง



การพัฒนาแหลงน้ํา

-สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย

-จํานวน ๑ โครงการ

-สรางแหลงน้ําขนาดเล็ก

-การอนุรักษดินและน้ํา

-กระจายใหเกิดความชุมชื้นในพื้นที่โครงการ



การพัฒนาแหลงน้ํา

-สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 

 ๑ ลําปาง

-จํานวน ๑ โครงการ

-โครงการเจาะน้ําบาดาล ๕ แหง

 ๑.สถานีอนามัย บ.ธาตุ

 ๒.ร.ร. ๕.ร.ร.บานรวมใจ

 ๓.บานกลาง

 ๔.ร.ร.บานใหมสันติ

 ๕.บ.ตงจาใส

 

กอ.โครงการ ฯ



การพัฒนาแหลงน้ํา

-โครงการชลประทานเชียงราย

-ป ๕๔

-จํานวน ๒ โครงการ

-บริเวณเหนือสุดของพื้นที่โครงการ

 ระบบทอสงน้ําและถังพักน้ํา ๖ แหง

 วนอุทยานน้ําตกแมสลองใน, 

บ.สามสูง, บ.อาแหม ต.แมสลองใน

-บริเวณใตสุดของพื้นที่โครงการ

 ระบบทอสงน้ําและถังพักน้ํา ๕ แหง

 บ.แสนใหม, บ.จะกอนะ, บ.รวมใจ, 

บ.เฮโก, บ.หลอโย ต.ปาตึง



บ.สามสูง บ.อาแหม ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง

กอ.โครงการ

อางเก็บน้ําแมจันหลวง

บ.แสนใหม บ.จะกอนะ บ.รวมใจ บ.หลอโย ต.ปาตึง อ.แมจัน



โครงการฟนฟูสภาพพื้นทีต่นน้ํา ( น้ําจัน – น้ําแมสลอง )

แนวคิดหลักใหมีการบริหารจัดการลุมน้ําอยางบรูณาการ

เพื่อใหมีน้ําในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม 

การดํารงชีวิตและเกษตรที่พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ที่เกี่ยวของกับ ปา ดิน น้ํา



-ฝายตนน้ําแบบผสมผสาน

-ฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร

 -ฝายตนน้ําแบบถาวร



-การปลูกปาทดแทนพื้นที่ตนน้ํา (น้ําจัน - น้ําแมสลอง)

-การปลูกหญาแฝก



-การสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว

-การฝกอบรมการผลิตกาแฟอยางมีคุณภาพ



-ฝกอบรมเชิงสัมมนาความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

-การฝกอบรมการดูแลรักษาและการตัดแตงกิ่งไมผล

-การฝกอบรมการปลูกไมดอกไมประดับ



การฝกอบรมสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

๑ รุน

ราคา / หนวย ๖๙,๘๐๐ บาท

รวม ๖๙,๘๐๐ บาท



-การศึกษาดูงานนอกสถานี

-การปฎิบัติการจิตวิทยาประชาสัมพันธ



แนวคิดหลักนอมนําแนวทางพระราชดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทางสายกลาง)

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 

เปนแนวทางเพื่อสรางความเขมแข็งภูมิคุมกันทุกดานตั้งแตระดับบุคคลองคกรชมุชน



เพื่อสรางความสมดุลใหกับธรรมชาติ สงเสริมการทองเที่ยว สรางอาชีพ / รายไดใหกับราษฎร

 -เชียงใหมไนทซาฟารีย สนับสนนุสัตวปา 

  ๑.)เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๒ มอบกวาง ๑๕ ตัว , หมูปา ๓๐ ตัว , นกยูง ๘ ตัว

  ๒.)และใน ๒๘ ม.ค.๕๓ มอบกวาง ๑๕ ตัว (เพิ่มเติม)   

  ๓.)เสนอเพิ่ม จํานวน ๙ ชนิด ไดแก ๑.นกแกวมาคอร ๑ ตัว ,ไกฟาหลังขาว ๑๐ ตัว

   ไกฟาเลดี้ ๑๐ ตัว ,ไกฟาพญาลอ ๑๐ ตัว ,ไกฟาขาวเหนือ ๑๐ ตัว ,ไกงวง ๑๐ ตัว 

   ไกตอก ๑๐ ตัว , นกกระจอกเทศ ๑๐ ตัว , มา ๒ ตัว



โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูง

 -ป ๕๐ – ๕๒ จํานวน ๔,๓๐๐,๐๐๐ ตัว

 -ป ๕๓  จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว

 -ประมงฯ , สถานีประมงน้ําจืด จ.เชียงราย

 -แหลงอาหาร, รายได, 

 -สรางจิตสํานึกในการอนุรักษแหลงน้ําขนาดเล็ก



-ระยะเวลา ๓ ป  (ป ๕๒ - ๕๔)

-องคการระหวางประเทศเพื่ออนุรกัษธรรมชาติ
  (IUCN) 

-บริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียม 

 จํากัดมหาชน( ปตท.สผ. )

-บริษัท โททาล จํากัด 

- ๗ หมูบาน   

- โดยมีวัตถุประสงค   คือ   

 ๑. เพิ่มรายไดทางการเกษตร 

 ๒.เพิ่มรายไดนอกจากการทําการเกษตร   

 ๓.ลดรายจายที่ไมจําเปน   

 ๔.เพิ่มการออมเงิน



การฝกอบรมและศึกษาดูงาน

-การดูแลรักษาและการตกแตงกิ่งไมผล
-องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
- (IUCN)

-นักวิชาการสถานีเกษตรหลวงอางขาง ฯ

- ๑๙ - ๒๐ พ.ย.๕๒

- อบรม ๑๕๐ คน ราษฎร



-การฝกอบรมไมดอกไมประดับ

-องคการระหวางประเทศเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ

-ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงเชียงราย

-กลุมพัฒนาสตรี อ.แมฟาหลวง

-จัดฝกอบรมจํานวน ๒ ครั้ง รวม ๔๐ คน

- ณ  ศูนยตอนรับนักทองเที่ยว ต.แมสลองนอก



การฝกอบรมเพื่อพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง

การอนุรักษปาตนน้ําลําธาร

การใหความรูการเพาะชํากลาไมของเรือนเพาะชํา

-๓๑ ม.ค.๕๓

-พื้นที่ บ.เฮโก , บ.หลอโย , บ.รวมใจ , บ.จะกอนะ

-นายอําเภอแมจัน , เกษตร อ.แมจัน



-ราษฎรในพืน้ที่โครงการ , สวนราชการ

-การปลกูและการผลิตกาแฟ ดอยชาง

-องคการระหวางประเทศเพือ่การอนุรักษธรรมชาติ

(IUCN)



โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

เกษตร วัฒนธรรมบนพื้นฐานความยั่งยืนและพัฒนา



-โครงการสงเสริมตามภูมปิญญาทองถิ่น

 ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

( การเลี้ยงไสเดือน ,หนอนไมไผ , ผึ้ง ) 

-องคการระหวางประเทศเพือ่การอนุรักษธรรมชาติ

 มหาลัยแมฟาหลวง



โครงการถวายองคพระภมูินทร

แนวคิดเพื่อสรางอุดมการณรักชาติ รักแผนดิน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวสูงสุด

ใหเกิดจิตสํานึกทุกชนเผา “เกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน”



โครงการจัดสรางรูปหลอสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศาลาที่ประทับ

ณ  สํานักสงฆสันติธรรมบานาตุ ตามโครงการพระพุทธศาสนากับการสรางปา

การกอสรางตั้งแต  ก.พ.- เม.ษ.๕๓



-ชุดแพทย สสน. นทพ. 

-ในหวง ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยม

-โครงการเพื่อถวายเปนพระราช
กุศล

จํานวน ๖ หมูบาน ไดแก

 ๑.บ.สันติคีรี

 ๒.บ.กลาง

 ๓.บ.โลจังชน

 ๔.บ.ปาคาสุขใจ

 ๕.บ.เฮโก

 ๖.บ.กิ่วสะไต

-ชุดแพทย สสน. นทพ. 

-ในหวง ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยม

-โครงการเพื่อถวายเปนพระราช
กุศล

จํานวน ๖ หมูบาน ไดแก

 ๑.บ.สันติคีรี

 ๒.บ.กลาง

 ๓.บ.โลจังชน

 ๔.บ.ปาคาสุขใจ

 ๕.บ.เฮโก

 ๖.บ.กิ่วสะไต



 การมอบสิ่งของใหกับราษฎร

- พระพุทธรูป ๑๔๒ องค   - พันธุปลา ๔,๓๐๐,๐๐๐ ตัว

-ผาหม ๒๔๒๙ ผืน  -ถัง ๒๓๖ ใบ

-เครื่องครัว ๒๐๐ ชุด -สุกร ๑๕๐ ตัว

 การมอบสิ่งของใหกับราษฎร

- พระพุทธรูป ๑๔๒ องค   - พันธุปลา ๔,๓๐๐,๐๐๐ ตัว

-ผาหม ๒๔๒๙ ผืน  -ถัง ๒๓๖ ใบ

-เครื่องครัว ๒๐๐ ชุด -สุกร ๑๕๐ ตัว



-  การรักษาพยาบาล
- ชุดแพทย สสน. นทพ.

- จํานวน ๓ ครั้ง  

- รวม ๗,๔๘๘ คน

-  การรักษาพยาบาล
- ชุดแพทย สสน. นทพ.

- จํานวน ๓ ครั้ง  

- รวม ๗,๔๘๘ คน



การพัฒนาสํานกัสงฆครูบาบุญชุม ญาณสฺวโรการพัฒนาสํานกัสงฆครูบาบุญชุม ญาณสฺวโร



การกอสรางโครงการอางเก็บน้ําบานแมจันหลวงการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําบานแมจันหลวง

สูง 7 เมตร ยาว 63.53 เมตร พื้นที่รับน้าํ 2.01ตารางกิโลเมตร
เพื่อการเกษตรกรรม 1,000ไร 1,100ครอบครัว



โครงการกอสรางเสนทางจํานวน ๒ เสนทางโครงการกอสรางเสนทางจํานวน ๒ เสนทาง

วัดสันติคีรี-อางเก็บน้ําแมจันหลวงวัดสันติคีรี-อางเก็บน้ําแมจันหลวง

กอ.โครงการฯ

บ.อาแบ-บ.เลาฟูบ.อาแบ-บ.เลาฟู
กอ.โครงการฯ



สนับสนุนพันธุกลาไมผล และการสัตวเลี้ยง 

ในงบประมาณพัฒนาและชวยเหลอืประชาชน

ป ๒๕๕๒

สนับสนุนพันธุกลาไมผล และการสัตวเลี้ยง 

ในงบประมาณพัฒนาและชวยเหลอืประชาชน

ป ๒๕๕๒



การปรับปรุง พื้นที่เพื่อสรางสาธารณะประโยชน ๕ แหง

 ๑. เพื่อจัดทําสนามกีฬา บ.ธาตุ

 ๒. เพื่อจัดสรางอาคารของ ร.ร.บานกลาง

 ๓. เพื่อสรางศูนยการเรียนรูการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง

 ๔. เพื่อสรางสนามกีฬา บ.หลอโย ต.ปาตึง

 ๕. เพื่อสรางโครงการรวบรวมพชืสมุนไพร



โครงการกอสรางเสนทางโครงการกอสรางเสนทาง

บ.อาแบ-สํานักสันติธรรมบ.อาแบ-สํานักสันติธรรม
กอ.โครงการฯ



การมอบสิ่งของใหกับราษฎร

-มอบสิ่งของและเงินครอบครัว๕๐๐ บาท

-ผูรวมมอบสิ่งของใหกับราษฎร

 ๑.วิทยาลัยอาชีวะเชียงราย

 ๒.ผวจ.เชียงราย

 ๓.คุณสมรวล วิทูลประกรณ 

 ๔.โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม

 ๕.คลังจังหวัด ๒๐๐ คน

 ๗.ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง , อําเภอ

   และเกษตรแมจัน 

 ๘.ธนาคารออมสินแหงประเทศไทย



จบการบรรยายสรปุ





คําขวัญ จ.เชียวราย

เหนือสุดยอดในสยาม อรามดอยตงุ ผดงุวัฒนธรรม รสล้ําขาวสาร 

หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สับปะรดนางแล แหลงแพรปลาบึก 

นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผวจ.เชียงราย



ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
กอ. โครงการปลูกปา บก.ทท.ฯ

พื้นที่ บ.สันติคีรี ดอยแมสลอง เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

กรอบการดําเนินงาน

1. เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

2. อุดมการณของชาติไทย

3. ขอบังคบัของกฎหมาย
4. วิชาการ
5. การมีสวนรวม



  ผูบัญชาการทหารสูงสุด



บรรยายเรื่อง  ประสบการณในการปฎิบัติงานของ ผูบัญชาการทหารสูงสุด

เมื่อ วัน ศุกร ที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒  ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น.

สิ่งที่ไดเรียนรูจากประสบการณ

๑.ทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ

๒.คํานึงถึงผลประโยชนของชาติเปนที่ตั้ง

๓.กําลังพลทุกนาย เปนกําลังสําคัญของกองทัพที่ตอง

  ขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ ดวยสามัญสํานึก

  ของความเปนทหารอาชีพ



หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ

“แนวทางการดําเนินชีวิต”

ปาฐกถาพิเศษ  โดย

ฯพณฯ ศร. นายแพทย เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี



ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- ทางสายกลาง -
ความพอเพียง

พอประมาณ

มีภูมิคุมกันในตัว

ที่ดี
มีเหตุผล

1. วัตถุ

2. สังคม

3. สิ่งแวดลอม

4. วัฒนธรรม

เงื่อนไขคุณธรรม

(ซี่อสัตย – มีคุณธรรม)

เงื่อนไขหลักวิชา

(ใชหลักวิชาวางแผน-ปฏิบัต)ิ

เงื่อนไขชีวิต

(ขยัน-อดทน-สติ-ปญญา)

นําไปสู

สมดุล/พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง



1.ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ

2.ระเบิดจางขางใน
3.แกปญหาที่จุดเล็กกอน

4.ทําตามลําดบัขั้น
5.ภูมิสังคม

6.องครวม

7.ไมติดตํารา

8.ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด

9.ทําใหงาย

10.การมีสวนรวม

11.ประโยชนสวนรวม



12.บริการที่จุดเดียว

13.ใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ

14.ใชอธรรมปราบอธรรม

15.ปลูกปาในใจคน

16.ขาดทุนคือกําไร

17.การพึ่งตนเอง

18.พออยูพอกิน

19.เศรษฐกิจพอเพียง

20.ความซื่อสัตย

21.ทํางานอยางมคีวามสุข

22.ความเพียร : พระมหาชนก

23.รู-รัก-สามัคคี



หลักการทรงงาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

(“60 ป ครองราชย  ประโยชนสุข ประชาราษฎร”)

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ , 2549


