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พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
	 ข้าราชการมีสิ่งสำาคัญที่ควรยึดมั่นอยู่	๒	อย่าง.	อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน	อีกอย่าง

หนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม.	 ผลประโยชน์ของแผ่นดิน	 เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ	

ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม	เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น.

	 	 	 	 	 	 	 	 	วันที่	๒๙	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒
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พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สารจากเลขาธิการ กปร. 

ภาพรวมของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
• แผนยุทธศาสตร์ และผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของสำานักงาน กปร. ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
• ข้อมูลพื้นฐานสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
  (สำานักงาน กปร.)
• คณะผู้บริหาร
• อัตรากำาลัง
• งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
• การดำาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒
• การดำาเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
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ผลการดำาเนินงานของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ประจำาปี ๒๕๖๒
• การตามเสด็จฯ และพระราชดำาริ
• การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
• งานฎีกา
• โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่สำาคัญ
 - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
   ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลคลองขุด อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
   ตำาบลสามพระยา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี
 - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
   ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ    
   ตำาบลป่าเมี่ยง อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 - โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สารบัญ
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 - โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลเขาชะงุ้ม อำาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 - โครงการฝายทดน้ำาวังครกพร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลบ้านคา อำาเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 - โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
   ตำาบลศิลาลอย อำาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลห้วยตึ๊กชู อำาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
 - โครงการแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลผักแว่น อำาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
 - โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลดงบอน อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 - โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำาบ้านปางส่างคำาพร้อมระบบส่งน้ำาและถังพักน้ำา
   อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลพะวอ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 - โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำา
   ตำาบลทุ่งหัวช้าง อำาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำาพูน
 - โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
   ตำาบลหูล่อง อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   (กิจกรรมการทดลองปลูกป่าจากเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำาปากพนัง)
 - โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 - โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
   ตำาบลคลองพา อำาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
• โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
   อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
• การติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โดยองคมนตรีในพื้นที่ต่าง ๆ 
• การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
• การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• การดำาเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
• การดำาเนินงานศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาร ิ
• การดำาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ ์
• ศูนย์สารสนเทศ
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สารจาก เลขาธิการ กปร.
		 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
(สำานักงาน	กปร.)	 เป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ซึ ่งในปี	๒๕๖๒	ได้ดำาเนินภารกิจหลักในการติดตามเสด็จฯ	เพื่อรับพระราชทานพระราชดำาริ	การติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ที่ยังไม่ได้ดำาเนินการ	๘๘	โครงการ	และการติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการต่างๆ	ร่วมกับองคมนตรี	การตรวจสอบและติดตามฎีกาที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ทั้งในปัจจุบันและที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	โดยการ
ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณ	ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	เพื่อสนองพระราชดำาริ	ตลอดจนการประชุม
ระดับนโยบายเพื่อกำาหนด	 แนวทางการดำาเนินงานโครงการ	 เช่น	 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ	 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองสังกะสีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 (เหมืองผาแดง) 
การร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ	ในการกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริ	เป็นต้น		
	 นอกจากนี้	สำานักงาน	กปร.	ยังได้ดำาเนินการตามนโยบายต่างๆ	ของรัฐบาลควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติตามภารกิจหลัก	ของหน่วยงานซึ่งได้มีการกำาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์	สำานักงาน	กปร.	ฉบับที่	๕ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานสนองพระราชดำาริ	 การขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	
และการน้อมนำาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด	 อันจะนำามา
ซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน	
	 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	และบุคลากรของ
สำานักงาน	 กปร.	 ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริให้เป็นไปตามพระปฐม
บรมราชโองการ	เมื่อวันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ความว่า	“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

นายดนุชา  สินธวานนท์
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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ภาพรวมของสำานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาประสิทธิภาพ

การดําเนินงานสนองพระราชดําริ

ยุทธศาสตรที่ ๒
การเผยแพรและขับเคลื่อนองคความรู

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาระบบและสมรรถนะ
ในการประสานความรวมมือ

เพื่อสนองพระราชดําริ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ดําเนินการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

(แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เดิม))

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานความมั่นคง

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานเศรฐกิจฐานราก

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการตอตานทุจริต

และประพฤติมิชอบ

แผนยุทธศาสตรและผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงาน กปร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตรและผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงาน กปร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตรที่ ๑
ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๖
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ประเด็นที่ ๔.๔
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง
และการจัดการตนเอง
ประเด็นที่ ๔.๔.๑
สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน

ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต

สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ

ประเด็นที่ ๑.๑
การรักษาความสงบภายในประเทศ
ประเด็นที่ ๑.๑.๒
การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอ

สถาบันหลักของชาติ

ประเด็นที่ ๖.๖
ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่ ๖.๖.๒
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณภาพ จริยธรรม

และความซื่อสัตยสุจริต
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โดยมีรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร ์
สำานักงาน กปร. ดังนี้

• โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำาป่าสัก อำาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (กปค.๑)
• โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (กปค.๑)
• โครงการอ่างเก็บน้ำานฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (กปค.๑)
• โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำาริ อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (กปค.๑)
• โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยสะโตน อำาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (กปค.๒)
• โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำาริ อำาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (กปค.๒)
• โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) โครงการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำาพร้า 
  (หลัก ๖๗) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กปค.๒) 
• โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง แขวงจำาปาสัก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กปค.๒) 
• โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริ อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (กปค.๒) 
• โครงการพัฒนาพื้นที่ตำาบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (กปค.๒)
• โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอคำาชะอี จังหวัดมุกดาหาร (กปค.๒)
• โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (กปค.๑)
• โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กปค.๓)
• โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริ ๑๗ แห่ง (กปค.๓)
• โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (กปค.๓)
• ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (กปค.๓)
• โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำาของ-ลุ่มน้ำาปายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กปค.๓)
• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (ขุนแจ) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (กปค.๓)
• โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลแม่ตื่น อำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (กปค.๓)
• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองสังกะสีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอแม่สอด 
  จังหวัดตาก (เหมืองผาแดง) (กปค.๓) 
• โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  สยามบรมราชกุมารี ตำาบลภูฟ้า อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (กปค.๓)
• โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้และพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (กปค.๓)
• โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ (กปค.๓)
• โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (กปค.๓)
• ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (กปค.๔)
• ศูนย์อำานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  (กปค.๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ๑

ยุทธศาสตรที่ ๑
การพัฒนาประสิทธิภาพ

การดําเนินงานสนองพระราชดําริ

ยุทธศาสตรที่ ๒
การเผยแพรและขับเคลื่อนองคความรู

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาระบบและสมรรถนะ
ในการประสานความรวมมือ

เพื่อสนองพระราชดําริ

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ดําเนินการระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

(แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กปร. ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ (เดิม))

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานความมั่นคง

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานเศรฐกิจฐานราก

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นดานการตอตานทุจริต

และประพฤติมิชอบ

แผนยุทธศาสตรและผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงาน กปร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนยุทธศาสตรและผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงาน กปร. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ยุทธศาสตรที่ ๑
ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตรที่ ๖
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ประเด็นที่ ๔.๔
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง
และการจัดการตนเอง
ประเด็นที่ ๔.๔.๑
สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน

ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต

สุขภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ

ประเด็นที่ ๑.๑
การรักษาความสงบภายในประเทศ
ประเด็นที่ ๑.๑.๒
การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอ

สถาบันหลักของชาติ

ประเด็นที่ ๖.๖
ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประเด็นที่ ๖.๖.๒
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณภาพ จริยธรรม

และความซื่อสัตยสุจริต
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• โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างราชอาณาจักรเลโซโทกับราชอาณาจักรไทย (กผว.)
• โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทางสื่อวิทยุ ชุด “สืบสานงานพัฒนา” (กปส.)
• โครงการจัดทำาสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” (กปส.)
• โครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมจากพระราชดำาริทางสื่อสิ่งพิมพ์ (กปส.)
• การประเมินผลศูนย์เรียนรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กตผ.)
• การประเมินผลโครงการแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (กตผ.)
• การถอดองค์ความรู้เรื่องข้าว “ข้าวของคนพอเพียง” โดยรวบรวมองค์ความรู้การปลูกข้าวของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
  สำานักงาน กปร. และจัดทำาเป็นเอกสาร พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์สำานักงาน กปร. (กศข.)
• การสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำานักงาน กปร. จำานวน ๖ แห่ง ให้เป็นแหล่งถ่ายทอดเรียนรู้ 
  การดำาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะศูนย์เรียนรู้ และขยายสร้างเครือข่ายผู้น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพียงไปใช้ในการดำาเนินชีวิตสู่ผู้ที่สนใจในชุมชน (กศข.)
• การคัดเลือกและแต่งตั้งเกษตรกรตัวอย่าง ที่ประสบความสำาเร็จในการน้อมนำาแนวพระราชดำาริไปปรับใช้ให้เป็นวิทยากรผู้นำา
  การเปลี่ยนแปลง (กศข.)
• การติดตามงานวิจัยของอนุกรรมการดำาเนินงานด้านวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กศข.)
• การประเมินผลโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา (กตผ.)
• การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอจอมทอง, อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
  และอำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำาพูน (กตผ.)
• การติดตามประเมินผลโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (กตผ.)
• โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
  (ศสท.)

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กร    

  คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี ๒๕๖๒ (ศปท.) 

• โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “จริยธรรมและธรรมภิบาลในการปฏิบัติราชการสำานักงาน กปร.” รุ่นที่ ๔ ประจำาปี ๒๕๖๒ (ศปท.)

• โครงการสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำาสำานักงาน กปร. (ศปท.)

• หลักสูตรฝึกอบรม มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ สำาหรับเจ้าหน้าท่ีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ และเจ้าหน้าท่ีสำานักงาน กปร. (กผว.)

• โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ (นบร.) รุ่นที่ ๘ (กพค.)

• โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) 

  รุ่นที่ ๘  

• โครงการ “เราทำาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของสำานักงาน กปร. ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สลก.)

• โครงการ “จิตอาสาพัฒนาพื้นที่อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร” ประจำาปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ (สลก.)

• โครงการกิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning Day” ของสำานักงาน กปร. ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (สลก.)

• โครงการจิตอาสาสำานักงาน กปร. “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ประจำาปีงบประมาณ  

  ๒๕๖๒ (สลก.)

• โครงการลดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และ น้ำามันเชื้อเพลิง (สลก.)

• โครงการด้านการปรับปรุงกิจกรรมด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ และด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กพค.)

• โครงการด้านการปรับปรุงกิจกรรมด้านการเงินและการบัญชี (กพค.)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือ เพื่อสนองพระราชดำาริ

ยุทธศาสตร์การเผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้การพัฒนา ตามแนวพระราชดำาริ๒

๓
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นายดนุชา  สินธวานนท์ 
เลขาธิการ	กปร.

นายลลิต ถนอมสิงห ์
รองเลขาธิการ	กปร.

นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง 
ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน 

โครงการฯ

นายสมบูรณ์ วงค์กาด 
รองเลขาธิการ	กปร.

นางสาววัชรี วัฒนไกร 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาฯ

นายปวัตร์  นวะมะรัตน
รองเลขาธิการ	กปร.

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
ที่ปรึกษาด้านการประสานงาน

โครงการฯ

คณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาสำานักงาน กปร.
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นายภัททะพงศ์ เทียนศร ี
ผู้อำานวยการกองกิจกรรมพิเศษ

นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร 
ผู้อำานวยการกองประสานงาน	

โครงการพื้นที่	๑

นายหทัย วสุนันต ์
ผู้อำานวยการกองประสานงาน	

โครงการพื้นที่	๒

นายวิกรม คัยนันทน ์
ผู้อำานวยการกองประสานงาน	

โครงการพื้นที่	๓

นายศุภรัชต์  อินทราวุธ 
ผู้อำานวยการกองประสานงาน	

โครงการพื้นที่	๔

นางประพิณ  แก้วทอง 
ผู้อำานวยการสำานักงาน

เลขาธิการ

นางสุพร  ตรีนรินทร ์
ผู้อำานวยการกองแผนงาน 

และวิเทศสัมพันธ์

นางกมลินี   สุขศรีวงศ ์
ผู้อำานวยการกองศึกษาและขยายผล 
การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

นางพิชญดา  หัศภาค 
ผู้อำานวยการกอง
ประชาสัมพันธ์

นายสุวิทย์   ดุลยะนันท ์
ผู้อำานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ

นางศศิพร  ปาณิกบุตร 
ผู้อำานวยการกองติดตาม

ประเมินผล

นางศิริลักษณ์  ทัสนารมย ์
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนเชี่ยวชาญ	

ผู้อำานวยการกอง
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กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒

นางสาวทิพย์กมล  ศุภกุลฐิติพัฒน์
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๑๑

นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๑๒

นางสาวณัฐดา ศุภสินธุ์
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๑๓

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓

กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

นางสาวจินจะนะ แก้วไทรแย้ม
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๒๑

นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๒๒

นายดำารงค์ หินโม
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๓๑

นายธนฤทธิ์ รัชตะประกร
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๓๒

นายธเนศ  มณีกุล
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๑

นายสุทัศน์   ตั้งพิพัฒน์พงศ์
ผู้อำานวยการกลุ่มประสานงานพื้นที่	๔๒
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กองติดตามประเมินผล

นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
ผู้อำานวยการกลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์
ผู้อำานวยการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

กองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ

กองประชาสัมพันธ์
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ

นางเสาวลักษณ์ ควรพินิจ
ผู้อำานวยการกลุ่มติดตาม

นางสาวจำาเนียร เพียรไม่คลาย
ผู้อำานวยการกลุ่มประเมินผล

นางสาวกาญจนา กำาเนิดพันธ์
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

นายเอกชัย เพ็งสว่าง
ผู้อำานวยการกลุ่มสื่อสารองค์กร

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์
ผู้อำานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา

นางสาวศีต์กร ตันกำาแหง
ผู้อำานวยการกลุ่มแผนงาน

นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ
ผู้อำานวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์
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นายตรีวิทย์   วินิชสำาเภาทิพย์
ผู้อำานวยการกลุ่มนโยบายพิเศษ

ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำานักงานเลขาธิการ

นายวัชระ หัศภาค
ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศ

นางจุไรรัตน์  อินทร์โต
ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวสุธัญญา ลีแวง
ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

นางศิริญญา  ดิษฐบรรจง
ผู้อำานวยการกลุ่มช่วยอำานวยการและบริหารทั่วไป

กลุ่มนโยบายพิเศษ

นายนพปฎล มกุลกาญจน์
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวเกสร บุญยกิจสมบัติ
ผู้อำานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
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อัตรากำาลังเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. ปี ๒๕๖๒ มีจำานวนทั้งสิ้น ๒๒๖ ประกอบด้วย 

	 •	ข้าราชการ	 	 	 	 จำานวน					๑๓๒		คน					

	 •	ลูกจ้างประจำา		 	 	 จำานวน							๒๒		คน					

	 •	พนักงานราชการ	 	 	 จำานวน							๕๓		คน					

	 •	เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ	 	 จำานวน							๑๙		คน					

อัตรากำาลังเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. (ตามจำานวนบุคลากรของแต่ละประเภท) 

 ■ ข้าราชการ 
 ■ ลูกจ้างประจำา  

 ■ พนักงานราชการ 

 ■ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ

๕๓

๑๓๒

๑๙

๒๒

อัตรากำาลัง สำานักงาน กปร.
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งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

	 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

(สำานักงาน	กปร.)		ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี			พ.ศ.	๒๕๖๒		งบปกติ	จำานวน		๗๘๐,๓๘๒,๕๐๐		บาท	 

แยกตามงบรายจ่าย	ดังนี้
ตารางที่ ๑  งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบปกติ (ตาม พ.ร.บ.)

แผนภูมิภาพที่ ๑  แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบปกติ

รายการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ

๑.	งบบุคลากร ๗๙,๐๗๙,๓๐๐ 	๑๐.๑๓	

๒.	งบดำาเนินงาน ๔๒,๑๑๘,๓๐๐ 	๕.๔๐	

๓.	งบลงทุน ๓,๗๙๕,๐๐๐ ๐.๔๙	

๔.	งบเงินอุดหนุน ๖๕๕,๐๑๘,๒๐๐ ๘๓.๙๔	

๕.	งบรายจ่ายอื่น ๓๗๑,๗๐๐ 	๐.๐๕	

ยอดรวม ๗๘๐,๓๘๒,๕๐๐ ๑๐๐.๐๐

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

ลานบาท
๐ ๑๐๐

๗๙.๐๗๙๓

๔๒.๑๑๘๓

๓.๗๙๕๐

๐.๓๗๑๗

๖๕๕.๐๑๘๒

๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๗๐๐
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งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

ลานบาท

ไดรับการจัดสรร ผลการใชจาย

๒๐๐
๘๐.๗๗๔๙ ๘๐.๗๗๔๙

๔๑.๓๐๓๑ ๓๙.๐๔๙๕
๔.๖๑๐๒ ๔.๖๑๐๒ ๐.๓๗๑๗ ๐.๐๖๒๙

๖๕๕.๐๑๘๒ ๖๕๕.๐๑๘๒

-

๔๐๐

๖๐๐

๘๐๐

	 สรุปผลการเบิกจ่าย	(งบปกติ)	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	
เป็นเงิน	๗๗๗,๕๙๘,๑๙๑.๘๒	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๔๓	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน	เป็นเงิน	
๑,๙๑๗,๖๐๘.๐๕	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๒๕		งบประมาณคงเหลือ	เป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๕๖๒,๓๑๐.๔๔	บาท 
คิดเป็นร้อยละ	๐.๓๓	

หมายเหต ุ
๑.สำานักงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรให้เพิ่มเติม จำานวน ๑,๕๕๙,๒๐๐ บาท 
   ตามหนังสือสำานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๒๘๓๒  ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒. กรมบัญชีกลางโอนเงินงบกลาง รายการ
   เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำานวน ๑๓๖,๔๑๐.๒๑ บาท ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๑๒.๓/๔๔๕๙๒
   ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ตารางที่ ๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบปกติ

แผนภูมิภาพที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและผลการใช้จ่ายเงิน  -  งบปกต ิ

                    ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภท 

รายจ่าย

วงเงินงบประมาณ 

(ตาม พ.ร.บ.)

วงเงินงบประมาณ 

(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

กรณีมีหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย คงเหลือ

๑.	งบบุคลากร ๗๙,๐๗๙,๓๐๐.๐๐ 	๘๐,๗๗๔,๙๑๐.๐๐	 - ๘๐,๗๗๔,๙๑๐.๒๑ -

๒.	งบดำาเนินงาน ๔๒,๑๑๘,๓๐๐.๐๐ ๔๑,๓๐๓,๐๕๕.๗๐ ๑,๙๑๗,๖๐๘.๐๕ ๓๗,๑๓๑,๙๒๒.๓๔ ๒,๒๕๓,๕๒๕.๓๑

๓.	งบลงทุน ๓,๗๙๕,๐๐๐.๐๐ 	๔,๖๑๐,๒๔๔.๓๐	 - ๔,๖๑๐,๒๒๕.๑๗ ๑๙.๑๓

๔.	งบเงินอุดหนุน ๖๕๕,๐๑๘,๒๐๐.๐๐ ๖๕๕,๐๑๘,๒๐๐.๐๐	 - ๖๕๕,๐๑๘,๒๐๐.๐๐ -

๕.	งบรายจ่ายอ่ืน ๓๗๑,๗๐๐.๐๐ 	๓๗๑,๗๐๐.๐๐	 - ๖๒,๙๓๔.๐๐ ๓๐๘,๗๖๖.๐๐

ยอดรวม ๗๘๐,๓๘๒,๕๐๐.๐๐ ๗๘๒,๐๗๘,๑๑๐.๒๑ ๑,๙๑๗,๖๐๘.๐๕ ๗๗๗,๕๙๘,๑๙๑.๗๒ ๒,๕๖๒,๓๑๐.๔๔

๐.๒๕ % ๙๙.๔๓ % ๐.๓๓%
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	 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	 (สำานักงาน	 กปร.)	
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 งบกลาง	 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ	จำานวน	๕	โครงการ	เป็นเงินทั้งสิ้น	๘๓,๖๙๐,๙๓๐	บาท	แยกตามโครงการ	ดังนี้

	 สรุปผลการเบิกจ่ายงบกลางในภาพรวมประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ณ	 วันท่ี	 ๓๐	 กันยายน	
๒๕๖๒	 เป็นเงิน	 ๔๑,๒๔๙,๘๘๓.๐๒	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔๙.๒๙	 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้
ผูกพัน	 เป็นเงิน	 ๓๓,๗๗๒,๐๑๙.๒๔	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๔๐.๓๕	 ส่งคืนสำานักงบประมาณ	 เป็นเงิน	
๕,๗๐๘,๙๑๒.๔๓	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖.๘๒	คงเหลือ	๒,๙๖๐,๑๑๕.๓๑	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓.๕๔

งบกลาง

ตารางที่ ๓  งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง

แผนภูมิภาพที่ ๓   แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร

งบกลาง ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (จำานวน ๕ โครงการ)

๑. โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๑๗,๘๖๗,๐๒๔

๒. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ งวดที่ ๒ ๓๘,๙๗๘,๑๓๐

๓. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ งวดที่ ๓ ๒๒,๑๘๔,๘๑๔

๔. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ งวดที่ ๕ ๖๔๕,๐๐๐

๕. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
    โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ฯ

 ๔,๐๑๕,๙๖๒ 

รวมทั้งสิ้น ๘๓,๖๙๐,๙๓๐

เบิกจาย
๔๑,๒๔๙๙...

เงินกันมีหนี้
๓๓.๗๗๒๐
๔๐.๓๕ %

สงคืน
สํานักงบประมาณ

๕.๗๐๘๙...

คงเหลือ
๒.๙๖๐๑
๓.๕๔ %

เบิกจายเงินกันมีหนี้ สงคืนสํานักงบประมาณ คงเหลือ

อื่นๆ
๘.๖๖๙๐
๑๐.๓๖%
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ตารางที่ ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง 

รายการ งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร

กันไว้เบิกเหลื่อมป ี
กรณีมีหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย ส่งคืน 
สำานักงบประมาณ

คงเหลือ

๑. โครงการอุทยานสิ่ง
แวดล้อมนานาชาติสิรินธร

๑๗,๘๖๗,๐๒๔ - ๑๖,๔๘๑,๒๔๗.๓๗ ๑,๓๘๕,๗๗๖.๖๓ -

๒. โครงการกิจกรรมสนับสนุน
การดำาเนินงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
งวดท่ี ๒

๓๘,๙๗๐,๑๓๐  ๑๒,๖๔๔๔๓๑.๖๔ ๑๙,๕๖๘,๗๑๒.๔๕ ๔,๑๗๕,๕๘๑.๘๐ ๒,๕๘๙,๔๐๔.๑๑

๓. โครงการกิจกรรมสนับสนุน 
การดำาเนินงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
งวดท่ี ๓

๒๒,๑๘๔,๘๑๔  ๒๐,๕๐๐,๕๖๗.๖๐ ๑,๑๘๓,๙๖๑.๒๐ ๑๒๙,๕๗๔.๐๐ ๓๗๐,๗๑๑.๒๐

๔. โครงการกิจกรรมสนับสนุน 
การดำาเนินงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
งวดท่ี ๕

๖๔๕,๐๐ ๖๒๗,๐๒๐.๐๐ - ๑๗,๙๘๐.๐๐ -

๕. โครงการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
(โครงการพัฒนาดอยตุง 
(พื้นที่ทรงงาน) )

 ๔,๐๑๕,๙๖๒ - ๔,๐๑๕,๙๖๒.๐๐ - -

รวมทั้งสิ้น ๘๓,๖๙๐,๙๓๐ ๓๓,๗๗๒,๐๑๙.๒๔ ๔๑,๒๔๙,๘๘๓.๐๒ ๕,๗๐๘,๙๑๒.๔๓ ๒,๙๖๐,๑๑๕.๓๑

๔๐.๓๕% ๔๙.๒๙% ๖.๘๒% ๓.๕๔%
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การดำาเนินงานตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๖๒

		 สำานักงาน	ก.พ.ร.	ได้กำาหนดแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ	 (มาตรา	 ๔๔)	 ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๒	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	พระราชกฤษฎีกา	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	๒๕๔๖	คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๕/๒๕๕๙	และมติคณะ
รัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๕๙	
				 การปฏิบัติงานของสำานักงาน	กปร.	ตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ประจำาปี	๒๕๖๒	(๑	ตุลาคม	๒๕๖๑	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒)	ประกอบ
ด้วย	๔	องค์ประกอบ	ซึ่งผลการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	๒๕๖๒	รายละเอียดปรากฏตามตาราง	ดังนี้

Function 
Base

Agenda 
Base

Area 
Base

Innovation 
 Base

Potential 
Base

สรุปผลประเมิน

เป้าหมายขั้นสูง 
■

เป้าหมายขั้นสูง 
■

- เป้าหมายขั้นสูง 
■

เป้าหมายขั้นสูง 
■

ระดับคุณภาพ 
■

หมายเหต ุ
๑. ผลการประเมิน : ■ หมายถึง ผ่านการประเมิน   หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน 
๒. เป็นการประเมินผลเบื้องต้น 
 
สรุผปผลประเมิน ■ ระดับคุณภาพ 
       ผลการดำาเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 
   ■ ระดับมาตรฐาน 
       ผลการดำาเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 
       แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ำากว่าเป้าหมาย 
   ■ ระดับต้องปรับปรุง 
       ผลการดำาเนินงานอยู่ในระดับต่ำากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่า 
       จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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องค์ประกอบ 
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย ผลการ 
ดำาเนินงาน

ผล
ประเมิน

๑.Function 
Base

๑.๑ ความสำาเร็จของการขยายผลองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสู่พื้นที่โดยรอบ

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ 
๙๒.๗๗

■

๑.๒ ความสำาเร็จของการถอดบทเรียนโครงการและ
การนำาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๑๐๐ 
จำานวน 
๒,๓๔๒ 
โครงการ

ร้อยละ ๑๐๐ 
จำานวน 
๒,๓๔๒ 
โครงการ

■

๒.Agenda Base ๒.๑ ความสำาเร็จของการติดตามและขับเคล่ือนโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ร้อยละ ๑๐๐
จำานวน 

๓๓ โครงการ

ร้อยละ ๑๐๐
จำานวน

๓๓ โครงการ

๒.๒ ร้อยละการชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์  (ไม่มี) ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

๓.Area Base ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบนี้ - - -
๔.Innovation 
Base

๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมเรื่อง “ระบบบริหารจัดการ
เมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ”

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

๕.Potential Base ๕.๑ จัดทำาคู่มือ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้โครงการศึกษาวิธีการ
ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■

๕.๒ ปรับปรุงคู่มือผลสำาเร็จที่โดดเด่นศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■

๕.๓ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านงานศึกษา วิจัย ทดลอง ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■
๕.๔ สังเคราะห์องค์ความรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยจัดทำาเป็นคู่มือจากตัวอย่างความสำาเร็จที่เกิด
จากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■

๕.๕ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■

๕.๖ จัดทำาโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำาริ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■
๕.๗ จัดทำาคู่มือตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■
๕.๘ พัฒนาระบบงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■
๕.๙ จัดทำาระบบติดตามประเมินผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■

๕.๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■

๕.๑๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อพระราชทาน ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ■
รวม ระดับคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๙.๑๐ ■
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ผลการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
และการต่อต้านการทุจริต ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำานักงาน กปร. มีหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสำานักงาน กปร. สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี ๒๕๖๒  
ที่สำาคัญ คือ

การดำาเนินงานด้านส่งเสริมจริยธรรม
 ●การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียว
กับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ 
และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 โดยดำาเนินกิจกรรม ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) กิจกรรม
เสียงตามสาย เผยแพร่สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ทุกวันจันทร์ และ
วันศุกร์ ๒) กิจกรรมการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  เดือนละ 
๑ ครั้ง และ ๓) กิจกรรมข้อความรณรงค์ เดือนละ ๑ ครั้ง 
ผลลัพธ์ที่ได้: บุคลากรสำานักงาน กปร. ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและสาระที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 ● โครงการอบรมศึกษาและปฏิบัติ ธรรม 
“พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับบุคลากร 
สำานักงาน กปร. ประจำาปี ๒๕๖๒ 

 เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติ
ธรรม “ธรรมโมลี” อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยวิธีการอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ การให้
ความรู้และสนทนาธรรม และการฝึกทักษะการปฏิบัต ิ
ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วยบุคลากรสำานักงาน กปร. 
จำานวนทั้งสิ้น ๑๙ คน
 ●โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ สำานักงาน กปร.” 
รุ่นที่ ๔ ประจำาปี ๒๕๖๒ 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ สำานักงาน กปร. และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม 
ผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพฯ 

การดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต
	 ●โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต” 
ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลัก



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 25

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี ๒๕๖๒  
 เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย 
บุคลากรของสำานักงาน กปร. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง ๖ แห่ง และเจ้าหน้าที่ศูนย์
ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวนทั้งสิ้น ๔๓ คน 
 ●โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงของการดำาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
สำานักงาน กปร.” ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำาปี ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้อง
ประชุม ๑๐๑ สำานักงาน กปร. มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๘ คน 
ประกอบด้วยบุคลากรสำานักงาน กปร. จำานวน ๔๓ คน 
	 ●การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Trans-
parency Assessment : ITA ) โดยสำานักงาน ป.ป.ช. 
ถูกกำาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมิน ITA เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำาเนินการ
 การประเมิน ITA ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำาเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และเพื่อ
ให้มีการจัดทำามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติของ
หน่วยงาน
 ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน โดยแบ่งเครื่องมือ
การประเมินของเป็น ๓ ประเภท คือ
 ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency As-
sessment: IIT) 

 ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) 
 ๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
 สำานักงาน กปร. เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๒ โดยมีผลคะแนนอยู่ที่ 
๘๗.๗๒ คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในผลการประเมินระดับ A (ราย
ละเอียดปรากฏตามตาราง)

คะแนน ITA = ๘๗.๗๒ (A)

ตัวชี้วัดการประเมิน คะแนน

๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๘๖.๕๕

๒) การใช้งบประมาณ ๗๘.๔๙

๓) การใช้อำานาจ ๘๐.๑๑

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๖.๔๖

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๑.๐๘

๖) คุณภาพการดำาเนินงาน ๘๑.๖๒

๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๙.๓๗

๘) การปรับปรุงระบบการทำางาน ๗๔.๖๕

๙) การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐.๐๐

๑๐) การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐
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พื้นที่ภาคกลาง - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ พื้นที่ภาคกลาง - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การตามเสด็จฯ และพระราชดำาริ

พื้นที่ภาคกลาง จำานวน	๑๔	ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่างคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลคลองขุด
อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี 
 ขอให้เก็บข้อมูลของพ้ืนท่ีโดยเฉพาะท่ีเป็นภาพถ่าย 
และทำาการบันทึกภาพมุมสูง เพ่ือให้เห็นการเปล่ียนแปลงของ
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน

ไปทรงปฏิบั ติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่แปลงสาธิต
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำาบลพรหมณี 
อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีโรงเรียนร่วมใจประสิทธ์ิ 
และโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ตำาบลบึงคอไห อำาเภอลำาลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี มีพระราชดำาริสรุปความว่า “ให้พิจารณา
ตรวจสอบการดูแลและการปฏิบัติต่อเด็กที่ป่วยเป็นโรค
เบาหวานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากได้รับข้อมูลว่าเด็กที่ป่วย
เป็นโรคเบาหวานไม่สามารถเข้าศึกษาได้และให้ร่วมกัน
พิจารณาสำารวจคุณภาพน้ำาภายในบ่อน้ำาของโรงเรียน 
เนื่องจากน้ำาภายในบ่อมีสภาวะการเปลี่ยนสี”
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ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบั ติพระราชกรณียกิ จ ในพื้ นที่ โร ง เรี ยน 
วัดสันตยาราม ตำาบลพรหมณี อำาเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ขอให้พิจารณาจัดหาต้นมะแฟบมาไว้ในโรงเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เนื่องจากต้นมะแฟบเป็น
พันธุ์ไม้ที่มีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่ง
ในปัจจุบันไม่พบเห็นในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนแล้ว
 
ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีโรงเรียนปากพลี
วิทยาคาร หมู่ที่ ๔ บ้านปากพลี ตำาบลปากพลี อำาเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนประชารัฐบำารุง ๑ ตำาบลป่าไร่ อำาเภอ

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี 
 ให้พิจารณาเร่งรัดการให้สัญชาติแก่เด็กนักเรียน
ซึ่งเป็นเด็กต่างด้าว ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนด และ
ให้พิจารณานำาพันธุ์ไก่ ของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาเลี้ยงใน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำารุง ๑

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ได้แก่ 
๐ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร 
ตำาบลปิล๊อก อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี
มีพระราชดำาริสรุปความว่า “ให้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์
พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี เพื่อนำาเมล็ดพันธุ์ผัก
พระราชทานมาให้แก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา”
๐ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ตำาบลปรังเผล 
อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังนี้
 น้ำ า เพื่ ออุป โภคบริ โภคของราษฎรบริ เวณ
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี มีปัญหา
เรื่องกลิ่น ซึ่งนายพรชัย แสงอังศุมาลี กราบบังคมทูลว่า
ได้มีการก่อสร้างแหล่งน้ำาและส่งมอบให้องค์การบริหาร
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ส่วนตำาบลดูแลรักษาต่อไปแล้วนั้น ให้กรมชลประทาน
ดำาเนินการควบคุมคุณภาพน้ำาทั้งของโรงเรียนและหมู่บ้าน 
และพิจารณาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการเรื่องการ
ดูแลรักษาน้ำาให้แก่ราษฎรทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนต่อไป 
๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตำาบลบ้องต้ี 
อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังนี้ 
 ๑.ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาถังกรอง
น้ำาขนาดใหญ่ เพื่อกรองสี กรองกลิ่น ช่วยเหลือราษฎร
หมู่บ้านลำาสมอ ให้มีน้ำาสะอาดได้ใช้ 
 ๒.ให้จัดทำาโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำาเพ่ือ
ชุมชนโดยการจัดฝึกอบรมและจัดทำาคู่มือเรื่องการดูแล
บำารุงรักษาอ่างเก็บน้ำา อาคารประกอบ และระบบส่งน้ำา
ประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ ช่วยกันดูแลสมบัติ
ของชุมชนให้มีใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน 
 ๓.ให้มีการวางระบบการติดตามประเมินผลการ
ดำาเนินงานให้ความรู้เรื่องการดูแลบำารุงรักษาแหล่งน้ำา
ด้วย อีกทั้งให้จัดทำาคู่มือการใช้และบำารุงรักษาเครื่องกรอง
น้ำาของโรงเรียนให้ครูและนักเรียนสามารถใช้และดูแล
รักษาได้
๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำาน้อย
ตำาบลไทรโยค อำาเภอไทรโยค จ ังหว ัดกาญจนบุร ี  
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 

 ๑.ให้กรมชลประทานพิจารณาดำาเนินการ
ทดลองใช้ระบบการกรองน้ำาอย่างง่าย สำาหรับน้ำาที่จะใช้
ในการอุปโภค ส่วนระบบ Reverse Osmosis (RO) นั้น  
ใช้สำาหรับการบริโภค รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมใน
การดำาเนินการควบคุมคุณภาพน้ำา โดยทดลองกับโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนแห่งอื่นต่อไป 
 ๒.ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดหาพันธ์ุไม้ท่ี
มีระบบรากแข็งแรง เพ่ือช่วยในการยึดเกาะดิน ป้องกันการ
เกิดดินถล่ม แล้วทดลองในพ้ืนท่ีน้ี พร้อมท้ังให้ความรู้ให้แก่
เกษตรกรท่ีปลูกกาแฟเพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้ผลผลิตต่อไป 
 ๓.ให้พยายามดำาเนินการส่งมอบภารกิจให้กับ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลต่อไป
 
ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนตะโกปิดทองและโครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลสวนผึ้ง 
อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้ทบทวนในประเด็นเรื่องเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติท่ีทับซ้อนกับพ้ืนท่ีท่ีมีการครอบครองของ
ราษฎร 
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 ๒.ให้ศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่เพิ่มเติม พร้อมทั้งศึกษา 
สำารวจทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมในลุ่มน้ำาอื่น ๆ ด้วย 
 ๓.ให้สำานักงาน กปร. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำาแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต
ใช้พื้นที่ของกรมอุทยาน ฯ  ให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน
 
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ีองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เชิงเขาตาแป้น 
อำาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบั ติพระราชกรณียกิ จ ในพื้ นที่ โร ง เรี ยน
แก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
วิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดอิน
ทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
ได้แก่

๐ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี(แห่งที่ ๒) ตำาบลโพธิ์เก้าต้น อำาเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
๐ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำาบลโก่งธน
อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
๐ บ้านนางสาวจำาลอง นกยิ้ม อายุ ๙๔ ปี ราษฎรหมู่ ๗ 
ตำาบลโก่งธนู อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
๐สระน้ำาสาธารณะหนองทาก ตำาบลโก่งธนู อำาเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี บ้านนายรังสรรค์ ไฝสำาฤทธิ์ ราษฎร
หมู่ ๕ ตำาบลโก่งธนู อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
๐โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ ๑๓ ตำาบล
ทะเลชุบศร อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี    
๐โรงพยาบาลอานันทมหิดล อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.ให้ Gistda จัดทำา Application เกี่ยวกับการ
พยากรณ์อากาศที่เกษตรกรเข้าใจง่าย สามารถใช้งานได้
ด้วยตนเอง โดยมิต้องให้เจ้าหน้าที่คอยสอน 
 ๒.ให้ส่งเสริมการแยกขยะและกำาจัดขยะ เพราะ
ขยะชิ้นเล็กๆ จะส่งผลต่อแหล่งน้ำาต่างๆ รวมทั้งท้องทะเล
และสัตว์น้ำาต่างๆ ในทะเล 
 ๓.การทำาการเกษตรเป็นวิถีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง
เป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด และจะส่งผลไปถึงการแบ่งปัน
ด้วย ทำาให้เกิดการปรองดองในที่สุด
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ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่แปลงสาธิต
การเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำาบล
พรหมณี อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 
ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ได้แก่
๐โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ กองพล 
ทหารราบที่ ๙ ตำาบลลาดหญ้า อำาเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และกองพัน
ทหารช่างที ่ ๙ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ ำาใน
โครงการทหารพันธุ์ดี ของกองพันทหารช่างที่ ๙ และให้
ระมัดระวังเรื่องการรั่วซึมของสระเก็บน้ำาด้วย
๐โครงการทหารพันธุ์ด ีมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ค่ายสุรสีห์ 
ตำาบลลาดหญ้า อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้ตรวจความปลอดภัยของผลผลิตเป็นระยะ

๐ศูน ย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไ ม้หอมไทยมูลนิ ธิ  
ชัยพัฒนา ตำาบลบ้านเก่า อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.ให้ปลูกผักล้มลุกในบริเวณริมตลิ่งที่น้ำาท่วมถึง 
และในพื้นที่โครงการให้ปลูกต้นไม้แบบไล่ระดับ 
 ๒.การกำาจัดแมลงศัตรูพืช ควรกำาจัดและป้องกัน
โดยวิธีธรรมชาติให้ได้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี 
หากจำาเป็นต้องใช้ก็ควรใช้แต่น้อย 
 ๓.ควรปลูกพันธุ์ไม้หอมให้หลากหลายสายพันธ์ุ 
ไม่ควรปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว และน่าจะนำาไม้หอมจำาพวก 
ชมนาด และมะลิ มาปลูกไว้ที่นี่ เพื่อจะได้นำาส่งเข้าสำานัก
พระราชวังสำาหรับใช้ในพิธีการต่าง ๆ
๐โครงการทหารพันธ์ุดี กรมสนับสนุน กองพลทหารราบท่ี ๙ 
ตำาบลลาดหญ้า อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มี
พระราชดำาริสรุปได้ดังนี ้
 ๑.ให้สำานักงาน กปร. พิจารณาสนับสนุนเครื่อง
บรรจุเมล็ดพันธุ์ และอาคารสำาหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อ
ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานสำาหรับแจกจ่ายให้แก่
โครงการทหารพันธุ์ดี และเกษตรกรต่อไป 
 ๒.สำานักงาน กปร. มีโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวทางพื้นที่ภาคใต้อยู่ ขอให้ไปตรวจสอบพันธุ์ และ
ปริมาณที่มีว่าเพียงพอสำาหรับบริการในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่
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พื้นที่ภาคกลาง - ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พื้นที่ภาคกลาง - ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน ๖ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
และจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
๐โรงเร ียนต ำารวจตระเวนชายแดน ท่านผู ้หญิง 
สุประภาดา เกษมสันต์ หมู่ที่ ๗ บ้านโพธิ์ ตำาบลตะเคียน 
อำาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ 
ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ บ้านเจริญชัย ตำาบลคอแลน 
อำาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
๐ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา 
ตำาบลโนนก่อ อำาเภอสิร ินธร จังหวัดอุบลราชธานี  
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ขอให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดหาน้ำา เพื่อสนับสนุน
น้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค ในกิจกรรมต่าง ๆ และขอให ้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พิจารณาส่งเสริม
การปลูกพืชอาหารช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ 
สัตว์ป่า เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ และป้องกันไม่ให้
ช้างป่าบุกรุกเข้ามาในเขตชุมชนและโรงเรียน 

ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่วัดมกุฏกษัตริยาราม
ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.การปรับปรุงพื้นท่ีให้พิจารณาเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ 
ไม่ควรใช้คอนกรีต เพื่อให้รากของต้นไม้สามารถแผ่ขยาย
ไปได้ตามธรรมชาติ 
 ๒.การปลูกต้นไม้ในสวนไม้ดอกไม้หอมไทยท่ี 
จะดำาเนินการ ความสูงของเรือนยอดต้นไม้ไม่ควรเกิน 
๒ – ๓ เมตร 
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พื้นที่ภาคกลาง - ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พื้นที่ภาคกลาง - ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

๐โรง เรี ยนตำ ารวจตระ เวนชายแดนบ้ านนาแวง 
ตำาบลนาสวรรค์ อำาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้มูลนิธิชัยพัฒนา สำานักงาน กปร. และกรม 
ชลประทาน จัดหาน้ำาและนำาเคร่ืองสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคล่ือนท่ีได้ มาทดลองใช้งานท่ีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนตามพระราชดำาริ บ้านหนองเผือก โดยให้สมาชิกกลุ่ม
หมุนเวียนใช้เคร่ืองสูบน้ำาในแต่ละพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำาให้สำาเร็จ
๐ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปากห้วยม่วง 
อำาเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังนี้ 
 ๑.ให้กรมชลประทานจัดทำาคู่มือการดูแลอุปกรณ์
เคร่ืองกรองน้ำาอุปโภคบริโภค และพิจารณาแนวทางในการ 
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 
 ๒.ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน
พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ จัดหาแหล่งน้ำา
สนับสนุนพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนตามพระราชดำาริบ้านนานวล และบ้านมะหรี ่
ตามที่ผู้แทนกลุ่มได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดเลย และจังหวัด
สกลนคร ได้แก่
๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ
อำาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์  
บ้านเจริญชัย ตำาบลคอแลน อำาเภอบุณฑริก จังหวัด
อุบลราชธานี มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างสถานีสูบ
น้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำา เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
และราษฎรพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก ้  
ตำาบลโป่งเปือย อำาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน จัดหา
แหล่งน้ำาสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเศรษฐกิจพอ
เพียงในชุมชนตามพระราชดำาริบ้านโป่งแค และบ้านป่า
หวายนั่ง ตามที่ผู้แทนกลุ่มได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
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๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า ตำาบล
ปากชม อำาเภอปากชม จังหวัดเลย มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังนี้ 
 ๑ .ให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริ
อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นำาไก่ไข่มาสนับสนุนเพิ่มเติม
แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า เพื่อให้
เพียงพอเป็นแหล่งโปรตีนสำาหรับนักเรียนในโรงเรียน 
 ๒.ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน จัดหา
แหล่งน้ำาสนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดำาริบ้านหินกอง 
 ๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชดำาริบ้านบะเสียว เรื่องอาหารสำาหรับ
หมู และการปรับปรุงพันธุ์หมูให้เป็นหมูพันธุ์ดี
๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำาบล
นาด้วง อำาเภอนาด้วง จังหวัดเลย มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังนี้ 
 ๑.ให้ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำาริ 
อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นำาไก่ไข่มาสนับสนุนเพิ่ม
เติมแก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน 
 ๒.ให้พิจารณาจัดหาเตาอบกล้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อนำามาใช้ในกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำาริบ้านศรีโพน
แท่น ตำาบลนาซ่าว อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยอบในชุมชน         
 ๓. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำาริ
ที่อำาเภอนาแห้ว เป็นตัวอย่างได้ดีสำาหรับการปฏิบัติงาน
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ
การทำาให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นท่ีร่วมกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ได้ขอให้กรมป่าไม้ให้คำาแนะนำาวิธีการที่ถูกต้องในการดูแล
ต้นไม้และการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากโครงการ ฯ และการ
แปรรูปสมุนไพรในโครงการ ฯ ให้พิจารณาสร้างโรงเรือน
อบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
๐โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี ตำาบลสร้างค้อ 
อำาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.ให้กรมชลประทาน สำานักงาน กปร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนเลยวังไสย์ 
ถนนวังสะพุง-ตาดกลอย ตำาบลเลยวังไสย์ อำาเภอภูหลวง 
จังหวัดเลย โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ หมู่ที่ 
๒ บ้านนาอุดม ตำาบลนิคมห้วยผึ้ง อำาเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ีอำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาในฤดูแล้ง 
 ๒.ผู้เข้ารับการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่เป็นผู้ปฏิบัติอย่าง
จริงจังเห็นสมควรให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้  
ได้ถวายรายงานผลการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้บริเวณโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา 
พ่ึงบารมี พร้อมกันน้ีได้ถวายรายงานว่าได้เตรียมการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการใช้พ้ืนท่ีป่าไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่
 ๔. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อำาเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย เป็นโครงการที่ดำาเนินการได้เป็นอย่างดีตาม
หลักทฤษฎี สามารถเป็นตัวอย่างได้
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กองประจำาการที ่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มี
โอกาสเรียนรู ้การปลูกผักปลอดภัยทุกขั ้นตอน
๐บ้านตาลอง หมู่ ๗ ตำาบลทุ่งวัง อำาเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ให้กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร.ร่วมกัน
พิจารณาจัดหาน้ำาสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรโดยการ
ปรับปรุงสระเก็บน้ำาของหมู่บ้าน จำานวน ๓ แห่ง ให้ราษฎร
มีแหล่งเก็บกักน้ำาสำารองไว้ใช้ โดยให้ตรวจสอบสภาพดิน
ของสระเก็บน้ำาก่อนการขุดลอก เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึม
๐โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำาบลทุ่งวัง อำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันธ์ุดีสู่โรงเรียน 
๐กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 
"เพ่ือนช่วยเพ่ือน" บ้านกระเบ้ือง ตำาบลนาหนองไผ่ อำาเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ให้กรมปศุสัตว์ จัดหาพันธุ์ไก่ไข่มาเปลี่ยนให้กับ
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง อำาเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณไข่ไก่ เนื่องจากไก่โรสไอแลนด์เรด ที่เลี้ยงอายุมาก 
ให้ปริมาณไข่ไก่น้อย
๐ โรงเรียนวัดสระกำาแพงใหญ ่ หมู่ที่ ๑ บ้านสระกำาแพง
ใหญ่ อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และ โรงเรียน
กันทรลักษ์ธรรมวิทย ์อำาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน ร่วมกัน

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่
๐กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” หนองจระเข้เผือก ตำาบลหนองโดน 
อำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังนี้ 
 ๑.ให้ดำาเนินการขุดบ่อน้ำาเพิ่มเติมเท่าที่ขุดได้ โดย
ได้รับการยินยอมจากชาวบ้าน 
 ๒.ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักและไม้ผลอื่น 
พร้อมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด ไก่ ถ้าผลผลิตมีจำานวนมาก 
ก็ให้นำามาถนอมอาหาร เช่น การทำาไข่เค็ม ซึ่งเป็นการ
สร้างรายได้เพื่อลดรายจ่าย
๐ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ์อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ในการนี้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ 
แก่เกษตรกรทำานาหรือชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 
ที่ประสบภัยแล้งในปีที่ผ่านมา
๐มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยา 
มหากษัตริย์ศึก อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทอดพระเนตรการดำาเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี” 
ที ่เร ิ ่มดำาเนินการตั ้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื ่อให้พลทหาร
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ตรวจสอบคุณภาพน้ำา พร้อมท้ังจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จำานวน ๙ 
แห่ง ดังน้ี
 ๑.โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ตำาบลโดด อำาเภอโพธิ์ศรี
สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒.โรงเรียนวัดสระกำาแพงใหญ่ ตำาบลสระกำาแพงใหญ่ 
อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 ๓.โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ตำาบล
สระกำาแพง อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 ๔.โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำาบลกู่ อำาเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ
 ๕.โรงเรียนเกษตรวิทยา ตำาบลเมืองใต้ อำาเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ
 ๖.โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ตำาบลดวนใหญ่ อำาเภอ
วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 ๗.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 
ตำาบลโนนค้อ อำาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
 ๘.โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา ตำาบลศรีแก้ว อำาเภอ
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 ๙.โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ตำาบลหนอง
หญ้าลาด อำาเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๐ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๘ ตำาบลไผ่ล้อม อำาเภอ
สำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 

 ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณา
จัดหาน้ำาสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรให้แก่โครงการ 
"เขียวทั้งตำาบล" บ้านหนองแคน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 
๑,๔๐๐ ไร่
๐ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำาเภอสำาโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์ และสระน้ำาพระราชทาน บ้านตะกุย ตำาบล
ตรมไพร อำาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีพระราชดำาริสรุป
ได้ดังนี้ 
 ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณา
ดำาเนินการก่อสร้างคลองชักน้ำาจากแก้มลิงกุดไผทอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ เพื่อนำาน้ำาจากแก้มลิงมาเติมให้แก่
สระหนองคูพระราชทานบ้านตะกุย พร้อมก่อสร้างอาคาร
รับน้ำาเข้า และอาคารระบายน้ำาออก เพื่อเป็นแหล่งน้ำา
ต้นทุนให้แก่ราษฎรบ้านตะกุย สำาหรับการอุปโภคบริโภค
ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
๐อ่างเก็บน้ำาบ้านช่างปี ่ตำาบลช่างป่ี อำาเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สุรินทร์ และสระน้ ำาสาธารณะพระราชทานป่าชุมชน
หนองเสม็ด ตำาบลกระหาด อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี 
 ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน พิจารณา
ดำาเนินการขุดลอกหนองอันโนงให้สามารถกักเก็บน้ำาได้
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำาต้นทุนสำาหรับการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านอันโนงและ
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่กรมพลาธิการ
ทหารบก ตำาบลหนองสาหร่าย อำาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาขุดบ่อ
บาดาลเพิ่มเติมในเขตพื้นที่โครงการฯ จังหวัดสุรินทร์และ
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางในการ
จัดหาน้ำาสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี รวมทั้งเรื่องงบ
ประมาณในการดำาเนินโครงการฯ ต่อไป
 
ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทร งปฏิ บั ติ พ ระ ร าชกรณี ยกิ จ ในพื้ นที่ จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี ได้แก่
๐ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเอไอเอ
ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ตำาบลหนองผือ อำาเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.ให้ปลูกพืชอาหารช้างป่า และจัดหาแหล่งน้ำาให้
กับช้างป่าที่เข้ามารบกวนแหล่งน้ำาของโรงเรียนท่านผู้หญิง
พรสม กุลฑลจินดา เพื่อให้โรงเรียนมีน้ำาใช้อย่างเพียงพอ 
 ๒.ให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน 
พิจารณาขุดเจาะบ่อบาดาลกระจายเป็นจุดๆ ภายใน
บริเวณอ่างเก็บน้ำาห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ เพื ่อเพิ ่ม
ปริมาณน้ำาในอ่างเก็บน้ำาซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 
 ๓.ให้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ผลิตและกระจาย
พันธุ์สัตว์ของมูลนิธิชัยพัฒนาในเขตพื้นที่ตำาบลบางวัน 

หมู่บ้านใกล้เคียง โดยให้ตรวจสอบสภาพดินของหนองอัน
โนงก่อนการขุดลอก เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึม

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทร งปฏิ บั ติ พ ร ะ ร าชกร ณียกิ จ ในพื้ นที่ จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่
๐โครงการทหารพันธุ์ด ี กองพันทหารราบที ่ ๓ กรม
ทหารราบที ่ ๖ อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้พิจารณาจัดทำาการสอนเกี่ยวกับการปรับปรุง
บำารุงดิน การปลูกพืช เลี ้ยงสัตว์โดยเฉพาะเรื ่องงาน
ชลประทาน สำาหรับทหารเกษียณอายุราชการและทหารเกณฑ์
ปลดประจำาการ โดยเน้นเรื่องการซ่อมแซม บำารุงรักษา
อาคารชลประทาน และการใช้น้ำาให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดเพื่อให้ทหารเหล่านั้นสามารถนำาความรู้จาก
หลักสูตรชลประทานไปใช้ประกอบอาชีพได้
๐โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย ์หมู่ที่ ๒ บ้านนา
อุดม ตำาบลนิคมห้วยผึ้ง อำาเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.ให้สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน พิจารณา
เร่งรัดการจัดหาน้ำาให้แก่โรงเรียนเลยวังไสย์ ถนนวังสะพุง-
ตาดกลอย ตำาบลเลยวังไสย์ อำาเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
 ๒.โครงการทหารพันธ์ุดี จังหวัดอุบลราชธานี มีน้ำา
เพียงพอแล้ว 
 ๓.โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ที่ดีที่สุดคือท่ี
จังหวัดเลย มีศิษย์เก่าเป็นแกนนำาชาวบ้านให้การยอมรับ 
มีการแลกเปลี่ยนเก็บเมล็ดพันธุ์พืช
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พื้นที่เหนือ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

อำาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และพื้นที่กองพันทหารราบ
ที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายเดชานุชิต ตำาบลวังพญา 
อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา
๐ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน 
ตำาบลแก่งเค็ง อำาเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. ร่วมกัน
จัดหาน้ำาเพ่ือช่วยเหลือราษฎรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์
การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน เพื่อเป็น 
แหล่งน้ำาต้นทุนสำาหรับทำาการเกษตร อุปโภค บริโภค 
ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

พื้นที่ภาคเหนือ จำานวน ๕ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดตาก ได้แก่
๐โรงพยาบาลท่าสองยาง และ โรงเรียนชุมชนบ้าน
ท่าสองยาง อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีพระราชดำาริ
สรุปได้ดังนี้ 
 ให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพน้ำา
ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 
๐ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ 
หมู่ที่ ๙ บ้านคะเนจือทะ ตำาบลแม่อุสุ อำาเภอท่าสองยาง  
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้สำานักงาน กปร. ดำาเนินการประสานงานกับ
กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ ร่วมกันจัดหาน้ำาให้แก่
ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ 
โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำาขนาดเล็ก และถังเก็บน้ำา เมื่อ
ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีน้ำาสำาหรับการอุปโภค
บริโภค การเกษตร และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์การเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปี และมีพระราชกระแส
รับสั่งถึงการแก้ปัญหาเรื่องน้ำาที่มีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน 



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 39

พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

สรุปความว่า “...การต้มน้ำาเพื่อฆ่าเชื้อ ให้ต้มแค่พอเดือด 
อย่าต้มจนเดือดมากเกินไปเพราะจะทำาให้น้ำาระเหยไป
หมด แต่การใช้คลอรีนก็จะเป็นอันตรายหากไม่รู้วิธีการใช้ 
จึงต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำามีเชื้อปนเปื้อนด้วยวิธี
ที่เหมาะสม...”
๐พระธาตุเหมืองผาแดง จังหวัดตาก มีพระราชดำาริสรุป
ได้ดังนี้
 ๑.ในการยึดหน้าดิน ไม่เฉพาะแต่ปลูกหญ้าแฝก
เท่านั้นที่จะช่วยยึดหน้าดิน แต่ขอให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ หญ้า
พื้นเมือง และไม้พื้นถิ่นร่วมกัน เพราะพืชพันธุ์พื้นถิ่นจะ
ทนต่อสภาพอากาศในท้องที่ได้ดี
 ๒ .หญ้ าแฝกจะช่ วยยึ ดดิ น ได้ ดี ต ามหลั ก
วิศวกรรม เช่นที่ถนนบ้านพญาไพรลิทู่ - โครงการศึกษา
และพัฒนาการปลูกชาน้ำามันบ้านปางมะหันและถนน
บ้านผาจี-จะตี-บ้านป่าซางแสนสุดแดน ตำาบลเทอดไทย 
อำาเภอแม่ฟ้าหลวง
 ๓.ให้คิดหาวิธีการเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสนใจ
เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์
 ๔.ให้ระมัดระวังการปลูกต้นไม้ใกล้อาคารเพราะ
รากของต้นไม้จะสร้างความเสียหายแก่อาคารได้
 ๕.ให้รวบรวมพันธ์ุพืชไม่เฉพาะแค่พืชพื้นถ่ินแต่
ขอให้รวบรวมพืชจากทั้งภาคตะวันตก
 ๖.ให้ ดร.วีระชัย ณ นคร หาพันธุ์ต้นมะแฟ่บ
 ๗.ให้ติดตามและตรวจสอบเรื่องประชาชนชาว
บ่อ อำาเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ที่ได้พระราชทาน
ความช่วยเหลือขุดสระเก็บน้ำาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ว่า
สามารถให้แหล่งน้ำาดังกล่าวได้ในปัจจุบันหรือไม่

๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด หมู่ที่ ๙ 
บ้านเลโพเด ตำาบลแม่วะหลวง อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ “...กรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องหารือกัน และไม่ทำา
อะไรให้มีขนาดใหญ่โตหรือมากจนเกินไป โดยเฉพาะการ
ตัดต้นไม้ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ดีใจที่มีความเข้าใจกันมากขึ้น...”
๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา (บ้านแพะ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านแพะ ตำาบล
แม่ตื่น อำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังนี้ 
 ให้นำาไก่จากโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยง
ไก่ไข่ไทยไปพระราชทานให้กับ ๔ หมู่บ้านในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
๐ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง”  
บ้านพะตี้หม่อโจ หมู่ที่ ๖ บ้านพะตี้หม่อโจ ตำาบลแม่หละ 
อำาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ให้กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และสำานักงาน กปร. 
ร่วมกันพิจารณาจัดหาน้ำาเพิ่มเติมให้กับศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะตี้หม่อโจ โดยการ
ปรับปรุงระบบประปาภูเขา พร้อมระบบท่อส่งน้ำา และถัง
เก็บน้ำาตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีน้ำาสำาหรับการอุปโภค
บริโภค การเกษตร และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
ศูนย์การเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปี รวมถึงการให้ความ
รู้ราษฎรเรื่องการทำาฝายต้นน้ำา และการใช้น้ำา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
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พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ หมู่ท่ี ๗ ตำาบลก้ืดช้าง 
อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.ให้กรมชลประทาน จัดทำาคู่มือดูแลและบำารุง 
รักษาระบบกรองน้ำารูปแบบต่าง ๆ ระบบประปาภูเขาให ้
แ ก่ โร ง เรี ยนตำ า ร วจตระ เวนชายแดนและชุ มชน 
เพื่อให้สามารถดูแลบำารุงรักษาได้อย่างถูกวิธีและใช้งานได้
ยาวนาน
 ๒.ให้กรมชลประทาน ร่วมกับ สำานักงาน กปร. 
ดำาเนินการติดตั้งรางรับน้ำาฝนพร้อมถังพลาสติกสำาหรับ
เก็บกักน้ำาฝน เพื่อเป็นแหล่งน้ำาสำารองไว้ใช้สำาหรับการ
อุปโภคบริโภค และดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร ๙ และโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่อีก
จำานวน ๘ แห่ง ประกอบด้วย
 •โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง
ประไพ ศิวะโกเศศ อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 •โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 •โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา 

คานธี อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 •โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม 
อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 •โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรต ิ
(แกน้อย) อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 •โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์ ๒ อำาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 •โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ 
อำาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 •โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า 
อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 ๓.ให้กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำานักงาน กปร. ร่วมกันจัดหา
น้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านป่าข้าวหลาม 
เนื่องจากขาดแหล่งเก็บกักน้ำา โดยการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ราษฎรมีน้ำาใช้อย่างเพียงพอ
 ๔.ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ร่วมกับ สำานักงาน กปร. ดำาเนินการจัดตั้งจุดสกัดลำาน้ำา
แม่แตง บริเวณบ้านป่าข้าวหลาม เพื่อสกัดกั้นการกระทำา
ผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และอำานวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่        
 ๕.ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ดำาเนินการก่อสร้างสะพาน ขยาย



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 41

พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เขตไฟฟ้า และปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณลำาน้ำาแม่แตง
เข้าสู่หมู่บ้านป่าข้าวหลาม   
 ๖.ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. ร่วมกันเร่งรัดดำาเนิน
การจัดหาน้ำาให้แก่ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านโกแประ และโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ๙๐๕ 
(บ้านจอปร่าคี) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่ี ค่ายสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช ในการนี ้ได้มีพระราชดำาริก ับ 
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหากรณีไก่ไข่ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
เฉลิมราษฎร์บำารุง อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ป่วยและให้
ผลผลิตไข่ไม่สม่ำาเสมอ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการฉีดวัคซีน
และผลิตวัคซีน เพื่อป้องกันโรคด้วย
 
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
ได้แก่
๐ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก 
ตำาบลปอ อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
๐โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ในพื้นที่โครงการ
พัฒนาดอยตุง(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
๐ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำาบลโป่งงาม 
อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.ให้มูลนิธิชัยพัฒนาตรวจสอบพื้นที่และสภาพ
ปัจจุบันของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้
หอมไทย ตำาบลบ้านเก่า อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 
 ๒.ขอให้นำาไก่จากโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชดำาริ อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มาสนับ
สนุน การดำาเนินงานในโครงการเดินตามรอยพ่อภายใน
พื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๓๘ จังหวัดน่าน 
๐โรง เรียนตำ ารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษา 
เชียงราย-พะเยา ตำาบลริมโขง อำาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย 
 ในการนี้ มีพระราชดำาริเกี่ยวกับโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้
ราษฎรมีจิตสำานึกสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริม
จากการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายระดับโดยไม่ต้องทำาลาย
ป่าไม้ ทำาให้ราษฎรมีรายได้จากการเก็บเกี ่ยวผลผลิต
ควบคู่กับมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
๐ฐานทหารบ้านแม่หม้อ ตำาบลเทิดไทย อำาเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย
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พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๓-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่
๐ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำาเภอเมืองน่าน และ โรงเรียน
บ่อเกลือ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีพระราชดำาริสรุป
ได้ดังนี้ 
 ให้ เร่ งดำ า เนินการจัดสร้ างฝายถาวรพร้อม
ระบบท่อส่งน้ำาทดแทนฝายชั่วคราวของโรงเรียนท่ีชำารุด 
เพื่อช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนบ่อเกลือมีน้ำาใช้เพ่ือการ 
บริ โภคและ อุป โภคได้ อย่ า ง เพี ย งพอและให้ กรม 
ชลประทานเร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรการชลประทาน 
เบื้องต้น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกร เพื่อเยาวชน
จะได้นำาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ดูแลรักษาอาคาร
ชลประทาน และแหล่งน้ำาของชุมชน 
๐โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ในพื้นที่บ้านสบปืนและบ้านห้วยลอย ซึ่งเป็น
พื้นที่ขยายผลมีลักษณะพื้นที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะเป็น
พื้นที่ลาดชัน ควรพิจารณาว่าจะต้องทำาการพัฒนาเพื่อ
ช่วยเหลือให้ชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไร
 ๒.ด้านการเพาะปลูกต้องหาพืชทดแทน โดยควร
เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในที่ร่มได้ ซึ่งนอกจากการ
เพาะปลูกแล้วก็ต้องให้มีการเลี้ยงสัตว์ และทำาการประมง
โดยควรสนับสนุนให้เลี้ยงปลาท้องถิ่น เพื่อทำากับข้าว 
ท้องถิ่น ซึ่งที่โรงเรียนบ่อเกลือเป็นตัวอย่างที่ดีมีการดำาเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย
 ๓.ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการเผาป่ายังน่า

เป็นห่วงเพราะไม่ใช่เพียงแค่ทำาให้สูญเสียหน้าดินรวมไปถึงยังมี
ปัญหาดินถล่มตามมา ดังน้ันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ต้องทำาให้เท่าเทียมกันทั้งด้านดิน ด้านน้ำา ด้านป่า รวมถึง
การทำาเกษตร 
 ๔.ด้านการศึกษา ต้องสนับสนุนให้ทุนการศึกษาให้
เด็ก เพื่อให้มีความรู้โตขึ้นจะได้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร 
ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในการประกอบอาชีพลดลง
 ๕.ด้านสาธารณสุข สุขศาลาที่ให้ทำาในพื้นที่อำาเภอ
บ่อเกลือและอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ มีแนวโน้มที่ได้ผลดี 
เพราะแต่ละฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม  
 ๖.ด้านรายจ่ายของราษฎรในพื้นที่ ส่วนใหญ่
เป็นค่าเดินทางเข้าเมืองเพ่ือมาโรงเรียนและโรงพยาบาล
ซึ่งแก้ลำาบาก แต่หากมีการให้ทุนการศึกษาและมีการ
สาธารณสุขที่ดีขึ้น น่าจะช่วยลดรายจ่ายส่วนนี้ลงได้
 ๗.การดำาเนินงานที่ห้วยลู่ ขอให้กองทัพภาคที่ ๓ 
ดำาเนินการจัดหาผู้ที่จะเข้าอยู่อาศัย โดยให้เปิดรับทั่วไป 
เพราะถ้าเส้นทางคมนาคมดีก็สามารถเข้าพื้นที่สะดวก 
สำาหรับคนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่อ ยู่แล้วก็ให้ดูแลต่อไป 
ซึ่งตอนนี้มี กศน. แล้ว แต่ถ้าจะตั้งโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน (รร.ตชด.) ก็ต้องดูหลักเกณฑ์
๐ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา    
(บ้านห้วยปุ้ม) อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา มีพระราชดำาริ
สรุปได้ดังน้ี
 ๑.ให้ร่วมกันจัดหาน้ำาให้แก่ศูนย์การเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) โดยให้ซ่อมแซม
ระบบท่อส่งน้ำาเดิม พร้อมทำาการขุดลอกตะกอนหน้าฝาย
เดิม คือ ฝายห้วยปุ้ม๑ ฝายห้วยปุ้ม๒ และฝายห้วยปุ้ม๓ 
พร้อมดำาเนินการก่อสร้างฝายห้วยด้ันพร้อมระบบส่งน้ำา
และถังพักน้ำาให้ครอบคลุมในพื้นที่ พร้อมสร้างระบบกรอง
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พื้นที่ภาคเหนือ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

พื้นที่ภาคใต้ จำานวน ๓ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา 
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้แก่
๐ศูนย์วิจั ยและพัฒนาสัตว์ เคี้ ยว เอื้ องขนาดเล็ก  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีพระราชดำาริสรุป
ความได้ดังนี้ 
 ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ เป็นหน่วยงานดำาเนินการผลิตไก่ไข่พระราชทาน 
และให้กองทัพภาคท่ี ๔ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและขยายผลสู่
โรงเรียนและเกษตรกรในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้
๐ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
มีพระราชดำาริสรุปความได้ดังนี้
 ๑.ขอให้กรมปศุสัตว์ จังหวัดยะลา และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีดำาเนินการแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน รวมไปถึงพัฒนาไก่เบตงให้เป็นสัตว์เฉพาะถ่ินท่ีมีช่ือเสียง 
และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ
 ๒.ขอให้สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและสำานักงาน กปร.  
ประสานการดำาเนินงานร่วมกับกรมปศุสัตว์และหน่วยงาน 
ท่ี เ ก่ียว ข้องนำ า ไ ก่ เห ลืองจาก ศูน ย์ พัฒนาพัน ธ์ุ สัต ว์
พระราชทานด่านซ้าย อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มาเลี้ยง
ทดสอบพันธุ์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและ
ขยายผลสู่เกษตรกร และนำามาใช้ในการผสมพันธุ์ไก่พันธุ์
ใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้  

น้ำาเบื้องต้น เพื่อกรองน้ำาสะอาดสำาหรับใช้ในการอุปโภค
บริโภค
 ๒.ให้จัดหาน้ำาช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมพระราชทาน 
เฉลิมพระเกียรติ อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นการ
เร่งด่วนเน่ืองจากประสบปัญหาภัยแล้ง
 ๓ . ใ ห้ ก รมชลประทานปรั บปรุ งห ลัก สูตร 
การชลประทานเบ้ืองต้น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกร 
เรียนรู้งานชลประทานในรั้วโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน
สามารถนำาความรู้ไปใช้ซ่อมแซม ดูแล และบำารุงรักษา 
ระบบประปาภูเขาเบื้องต้นในพื้นที่ของตนเองได้
 ๔.การก่อสร้างเส้นทางขอให้ทำาเส้นทางเล็กๆ 
แค่พอใช้สัญจร ไม่ควรเปิดพื้นที่มาก และให้ปลูกไม้ผล
หรือไม้พื้นบ้านสลับกับหญ้าแฝก และต้นไม้ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้
๐กรมทหารพรานที่ ๓๒ อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.ดีใจที่พบว่าการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ทหารพันธุ์ดีมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะด้านการ
ปศุสัตว์ท่ีสามารถช่วยผลิตไข่เป็ดและไข่ไก่ได้ปริมาณมากข้ึน 
ช่วยลดการนำาเข้าไข่จากจังหวัดอื่นลงได้
 ๒.ทหารพันธุ์ดี คำาว่าพันธุ์ดี หมายถึง พันธุ์พืชที่
ทหารสามารถผลิตได้และต้องเป็นพันธุ์ที่ดี ที่นำาไปแจก
จ่ายให้ชาวบ้านได้ ซึ่งการแจกจ่ายขอให้ทำาในลักษณะ
การจัดเป็นชุด โดยแต่ละชุดควรมีเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย 
และพยายามทำาให้เป็นอินทรีย์ เพราะจากการสังเกตพบ
ว่าพืชท่ีไม่ใช้สารเคมีจะมีความแข็งแรงกว่าและเมล็ดพันธ์ุท่ี
จำาหน่ายในท้องตลาดปัจจุบันเป็นพันธ์ุผสม ซ่ึงไม่สามารถเก็บ
ไว้เป็นเมล็ดพันธ์ุได้ แต่ท่ีเราทำาเองสามารถเก็บเมล็ดพันธ์ุได้ แต่
ประมาณ ๓-๔ คร้ัง ก็จะกลายพันธ์ุ เพราะฉะน้ันจึงต้องทำาไว้
เสมอจะได้สามารถนำาไปแจกจ่ายและได้ผลดี
 ๓.ทหารพันธุ์ดี เป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตให้แก่
ครอบครัว เพราะมีการทำาการเกษตรร่วมกัน แทนที่จะใช้
เวลาไปทำากิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน ์
 ๔.ขอให้มีความอดทนและขอเป็นกำาลังให้ทำา 
ต่อไป อยากให้มีการจัดทำาคู่มือการจัดทำากิจกรรมต่างๆ 
ท่ีทำาไว้ เพ่ือให้คนรุ่นต่อไปสามารถทำาตามได้ ถือว่าเป็นการ
ช่วยให้คนมีอาชีพได้ ไปท่ีไหนก็ได้บุญ อาศัยอยู่ในเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่า เพ่ือแก้ไขปัญหาช้างป่า
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๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 
หมู่ที่ ๔ บ้านบูกาสาแม ตำาบลปะโด อำาเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ๑.ขอให้กรมปศุสัตว์ดำาเนินการตรวจ DNA ของ
ไก่เบตง 
 ๒.ขอให้จัดทำาแผนส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร
ในพื้นที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร 
อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในลักษณะโครงการ
สร้างป่าสร้างรายได้ 
๐โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน บ้านควนมีชัย  
หมู่ที่ ๘ บ้านควนมีชัย ตำาบลวังอ่าง อำาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้ 
 ขอให้ตรวจสอบคุณภาพน้ำาจากแหล่งน้ำาต่างๆ ใน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย
 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ โรงพยาบาล 
 

เกาะยาวชัยพัฒน์ อำาเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ทรงเปิด 
“อาคารพระราชทาน ๒๓” เพื่อใช้สำาหรับจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและใช้เป็นห้องประชุม  
ในการนี้ มีพระราชดำาริสรุปความว่า 
 การจัดหาอุปกรณ์สำาหรับใช้ในโรงพยาบาลขอให้
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีมีความแข็งแรง ทนทาน 
เพราะสภาพพื้นที่อยู่ชายทะเล และขอให้โรงพยาบาล
ดูแลเรื่องการรักษาความสะอาดในพื้นที่โรงพยาบาลด้วย 
และให้นำาเมล็ดพันธุ์ผักจากมูลนิธิชัยพัฒนามาสนับสนุน
โครงการปลูกผักภายในโรงพยาบาลเพ่ือนำามาใช้ประกอบ
อาหารให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 
และจังหวัดปัตตานี ได้แก่
๐ซุ ้มนิทรรศการงานวันลองกอง กรมชลประทาน 
มีพระราชดำาริสรุปความว่า 
 การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านชลประทานแก่เด็ก
และเยาวชนขอให้ทำาต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันมีโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำา ที่ได้มีการส่งมอบให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากได้มีการสอนเรื่องการชลประทาน
ตั้งแต่เด็ก เด็กเหล่านั้นจะได้มีองค์ความรู้และร่วมบำารุง
ดูแลรักษาโครงการต่อไปได้
๐โรงเรียนบ้านโคกศิลา หมู่ที ่ ๖ ตำาบลกะลุวอเหนือ 
อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีพระราชดำาริ
สรุปได้ดังนี้
 ๑ .ขอให้ โรง เรียนดำ า เ นินการ จัดเจ้าหน้ าที่
คอมพิวเตอร์ไปอบรมเพิ่มความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ รวม
ท้ังขอให้จัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนครูสอนคอมพิวเตอร์และการขาดแคลน
คอมพิวเตอร์เบื ้องต้น ขอให้ครูของโรงเรียนได้ศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติมผ่านทางเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต
เพื่อนำามาสอนให้แก่นักเรียน
 ๒.ขอทางโรงเรียนดำาเนินการจัดอบรมการเพาะ
เห็ดฟางหรือถ่ัวงอกให้กับนักเรียน ในโรงเรียนบ้านโคกศิลา
 ๓.ขอให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากลิ่น 

พื้นที่ภาคใต้ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
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น้ำาเสียจากการทำาการปศุสัตว์ภายในโครงการทหารพันธุ์ดี
 ๔.ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบปัญหาอุทกภัย
 ๕ .ขอให้ศูนย์ศึ กษาการพัฒนาพิกุ ลทองฯ 
ทดลองเลี้ยงเป็ดเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้กับโรงเรียนภาย
ใต้โครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 ๖.ขอให้นำาแนวคิดและรูปแบบของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ ในเรื่องการแจกปัจจัยการผลิต เพื่อขยาย
ผลสู่ราษฎรพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาฯ นำามาปรับใช้ในโครงการ
ทหารพันธุ์ดี
 ๗.ควรส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์เป็ด โดยการ
เลี้ยงให้เป็นระบบเปิด ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำาท่วม 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวเขา โรงเรียนบ้านปลักปลา และโรง
เรียนโคกสยา อำาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
 ๘.ขอให้ศึกษาและส่งเสริมการปลูกพืชทนร่ม 
โดยเฉพาะไม้หัว เพราะถ้ามีพืชจำาพวกนี้ จะช่วยลดการ
บุกรุกตัดไม้ทำาลายป่า
 

๐โครงการทหารพันธ์ุดี กองบังคับการกรมทหารราบท่ี ๑๕๒ 
ค่ายสิรินธร อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีพระราชดำาริสรุปได้
ดังน้ี
 ๑.ขอให้สำานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำาเนินการ
ตรวจสอบพันธุ์โกโก้เชียงใหม่ ที่จัดส่งให้แก่ศูนย์พัฒนา
และฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และพันธุ์
โกโก้ชุมพรมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร
 ๒.เห็นควรให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ดำาเนินการเลี้ยงเป็ดเพิ่มเติม 
เพื่อส่งเสริมให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้การเลี้ยงเป็ดสามารถ
ดำาเนินการได้ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีสภาพภูมิอากาศฝนตกชุก
 ๓.ขอให้ค่ายพระยาเดชานุชิต จังหวัดยะลา ซึ่ง
เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงดิน เห็นควรดำาเนินการ
ปลูกถั่วหรั่งเพิ่มเติม
 ๔.ขอให้ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา ดำาเนินการ
เลี้ยงเป็ดและปลาไนเพิ่มเติม รวมทั้งการฝึกอบรมการ
แปรรูปไข่เป็ดเป็นไข่เค็มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา
๐ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ ตำาบลกะลุวอเหนือ อำาเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส มีพระราชดำาริสรุปได้ดังนี้
 ๑.การศึกษาวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุที่เกิดขึ้น 
ด้วยเห็นว่าในพื้นที่พรุโต๊ะแดงมีต้นไม้เกิดขึ้นมาก จึงอยาก
รู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่เจริญเติบโตได้ขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์ใน
พื้นที่หรือไม่อย่างไร
 ๒.พระราชทานพระราชาน ุญาต ในการ
ศึกษาการนำาจุลินทรีย์ท่ีคัดเลือกได้จากพ้ืนท่ีพรุโต๊ะแดง 
จังหวัดนราธิวาส ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวในระยะ

พื้นที่ภาคใต้ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พื้นที่ภาคใต้ - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
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ต่อไป ตามที่ ดร.วิสุทธิ์ วิจารณ์สรณ์ ขอพระราชทาน 
พระราชานุญาตในการศึกษาวิจัยต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก
ประมาณ ๒ ปี
 ๓.การศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุ เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาว่าจุลินทรีย์เหล่านั้น จะสามารถนำามาช่วยใน
การปรับปรุงดินทดแทนวัสดุอื่นๆ ได้หรือไม่อย่างไร
๐ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.เห็นควรส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยใน
สวนยางพารา และการทำาเห็ดในตะกร้าสามารถทำาได้ง่าย 
ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยพบเห็นกิจกรรมดังกล่าวภายในโรงเรียน
 ๒.การดำาเนินงานโครงการไม้ดอกเมืองหนาว 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สามารถสร้างอาชีพและราย
ได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณการนำา
เข้าไม้ดอกจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีการนำามา
ใช้ในโอกาสงานสำาคัญต่างๆ 
 ๓.ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการส่งเสริมการ
ผลิตไก่เบตงให้แก่เกษตรกร รวมท้ังการควบคุมสายพันธ์ุ
 ๔.ปัญหาหมอกควัน ปัจจุบันเป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วง
อย่างมาก จึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือช่วยกันดูแลป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการดูแลป่าไม้ในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็น
กำาแพงป้องกันและสามารถดูดซับฝุ่นละอองลงไปได้
๐ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำาบลมะรือโบออก 
อำาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส มีพระราชดำาริสรุปได้ดังน้ี
 ๑.พระราชทานพระราชานุญาตในการใช้งบ
ประมาณของ กปร. ในการสนับสนุนการดำาเนินงานโครงการ
ทหารพันธุ์ดีของกองทัพภาคที่ ๔ ตามที่พลเอกวิจักขฐ์  
สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ขอพระราชทาน

พื้นที่ภาคใต้ - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒พื้นที่ภาคใต้ - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

พระราชานุญาต
 ๒.ขอให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมขังในพื้นที่ค่ายกรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในแนวทางที่เหมาะสม
 ๓.ขอให้ทดลองเล้ียงเป็ดและการปลูกข้าวหอม
กระดังงาในพื้นที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 ๔.ขอให้มีการเพาะเห็ดฟางแซมในสวนยางใน
พื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่บุคคลที่สนใจ
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การสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
(งบกลาง) ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สำานักงาน กปร. ได้พิจารณากลั่นกรองวิเคราะห์แผนงาน/โครงการเสนอ กปร. อนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ รวมทั้งสิ้น ๑๕๓ โครงการ/กิจกรรม โดยกระจายตามพื้นที่ต่างๆ และประเภทการ
พัฒนา ดังนี้

ภาค จำานวนโครงการ งบประมาณ

ภาคกลาง ๓๓ ๕๑๓,๓๔๕,๒๑๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๙ ๔๙๕,๗๑๒,๑๗๒

ภาคเหนือ ๖๙ ๘๕๗,๕๒๐,๗๖๖

ภาคใต้ ๑๓ ๓๒๓,๙๑๘,๐๓๐

ไม่ระบุภาค ๙ ๔๕๕,๕๐๖,๕๖๙

รวม ๑๕๓ ๒,๖๔๖,๐๐๒,๗๘๔

ประเภท จำานวนโครงการ งบประมาณ

๑. ด้านการเกษตร ๒ ๕,๐๑๙,๐๓๐

๒. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา ๕๗ ๑,๔๑๓,๕๓๔,๑๑๕

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม ๔๓ ๑๘๒,๖๔๕,๒๒๐

๔. ด้านส่งเสริมอาชีพ ๓ ๓๒๒,๑๑๑,๓๓๐

๕. ด้านคมนาคม/สื่อสาร ๑ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๖. ด้านบูรณาการ/อื่นๆ ๔๗ ๗๐๒,๖๙๓,๐๕๓

รวม ๑๕๓ ๒,๖๔๖,๐๐๒,๗๘๔

ขั้นตอนการดำาเนินงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การรวบรวม
และแจ้งให้ทราบ
ถึงพระราชดำาริ

การศึกษา วิเคราะห ์
และจัดทำารายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การพิจารณากลั่นกรอง
ระดับกระทรวงหรือ

ระดับคณะกรรมการ(ถ้ามี)

การพิจารณาของ
สำานักงาน กปร.

และ กปร.

การดำาเนินงาน
ตามโครงการ / กิจกรรม

การติดตามประเมินผล
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งานฎีกา

 ฎีกา หมายถงึ คำารอ้งทกุขท์ีร่าษฎรทลูเกลา้ฯ ถวายตอ่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และพระบรมวงศานวุงศ ์ 
เพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ เช่น ขาดแคลนถนน น้ำา ไฟฟ้า ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในเรื่องที่ดินทำากิน ต้องการอาชีพ ฯลฯ

รูปแบบและวิธีการทูลเกล้าฯ 
 ถวายฎีกา มี ๒ ทาง คือ การทูลเกล้าฯ ถวายอย่างเป็นทางการผ่านสำานักราชเลขาธิการ และการทูลเกล้าฯ 
ถวายในเวลาเสด็จพระราชดำาเนินผ่านหรือเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆ

กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของสำานักงาน กปร.
 จากการประชุมร่วมกันระหว่างสำานักพระราชวัง สำานักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีการกำาหนดกรอบระยะเวลาในการดำาเนินงานด้านฎีกาไม่เกิน ๑ ปี โดยนับต้ังแต่สำานักงาน กปร. ได้รับเร่ืองจากสำานัก
ราชเลขาธิการ จนถึงขั้นตอนการสรุปข้อมูลเสนอสำานักราชเลขาธิการ

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำานักงาน กปร.
ขั้นตอนที่ ๑ : 
 เมื่อได้รับหนังสือจากสำานักพระราชวังแล้ว สำานักงาน กปร. จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภายใน ๘ วัน
ทำาการ) พิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นพร้อมเสนอแนะแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ขั้นตอนที่ ๒ : 
 ประมาณ ๑ เดือน หลังจากส่งหนังสือแล้ว จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำานักงานเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงใน
พื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๓ : 
 หน่วยงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมแนวทางในการให้ความช่วยเหลือส่งมายังสำานักงาน กปร. ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำาหนด ดังน้ี
  ๑. กรมชลประทาน     ๙๐ วัน
  ๒. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ๖๐ วัน
  ๓. กระทรวงมหาดไทย     ๑๕ วัน
  ๔. หน่วยงานอื่นๆ     ๓๐ วัน
ขั้นตอนที่ ๔ : 
 เม่ือได้รับข้อมูลจากหน่วยงานครบถ้วนแล้ว สำานักงาน กปร. จะจัดทำาสรุปข้อมูลเสนอสำานักพระราชวัง โดยมี
กรอบระยะเวลา ๔๐ วัน นับจากได้รับหนังสือของหน่วยงานฉบับสุดท้าย เพื่อนำาขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทาน 
พระบรมราชวินิจฉัย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือขอพระราชทานพระมหากรุณาต่อไป
 นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ได้อัญเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เก่ียวกับ 
การดำาเนินงานเรื่องฎีกา สรุปได้ดังนี้
 ๑. ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่มาจากฎีกา
     ๑.๑ โครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณในการดำาเนินงานสูง มอบหมายให้สำานักงาน กปร. รับดำาเนินการ
     ๑.๒ โครงการขนาดเล็ก และเป็นโครงการที่มีกิจกรรมดำาเนินงานครบวงจร มีความจำาเป็นเร่งด่วนและใช้งบ
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ประมาณไม่สูงมาก มอบหมายให้มูลนิธิชัยพัฒนารับดำาเนินการ
     ๑.๓. โครงการที่สามารถใช้งบปกติของส่วนราชการดำาเนินการได้ให้ประสานแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับ
ดำาเนินการ
 ๒. การทำาโครงการแก้ปัญหาของผู้ร้องฎีกา ควรพิจารณาประโยชน์ที่เกิดจากโครงการว่า ต้องสร้างประโยชน์
ให้เกิดกับชุมชน หมู่บ้านในส่วนรวมมากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะผู้ร้อง
 ๓. ทรงให้ความสำาคัญกับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ร้อง ชุมชน ในระหว่างการดำาเนินการโครงการ 
โดยควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เดือด
ร้อน ทั้งนี้ สามารถใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุของส่วนราชการในพื้นที่ เช่น วิทยุทหาร สถาบันการศึกษา หรือทาง
เว็บไซต์ต่างๆ

การดำาเนินการด้านฎีกาของสำานักงาน กปร. ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

ภาค / ฎีกาเข้า (เรื่อง) ภาค / ฎีกาเข้า (เรื่อง) กปร. ตอบ สำานักราช
เลขาธิการ (เรื่อง) *

รับเป็นโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

(โครงการ)

ภาคกลาง ๖ ๑๐ ๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ ๑๕ ๑

ภาคเหนือ ๑๖ ๓๒ ๑๐

ภาคใต้ ๖ ๘ ๒

รวม ๓๖ ๖๕ ๑๔

หมายเหตุ : *เป็นฎีกาที่ไม่ใช่เฉพาะของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีฎีกาสะสมมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานกระแส 
พระราชดำาริกับนายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ สรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้
 • พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาแหล่งน้ำา ปรับปรุงบำารุงดิน ฟื้นฟูสภาพ
ป่าไม้ ปรับแผนการผลิตของเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ รวมถึงการทำาบัญชีขั้นพื้นฐานให้มากขึ้น และส่งเสริมการ
จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์
 • ให้นำาวิธีการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดที่ได้ผลแล้ว มาใช้กับพื้นที่ดินเปรี้ยวที่บางคล้า และสาธิตตามแนวทฤษฎีใหม่
 • ให้ศูนย์ศึกษาฯ เป็นสถานที่ศึกษาการผสมพันธุ์พืชเพื่อสร้างพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่มีคุณภาพดีให้เป็นที่แพร่หลาย 
สืบไป
 • ให้มีศูนย์ศิลปาชีพฝึกหัดการจักสาน ทอผ้า และศิลปหัตถกรรม
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ผลการดำาเนินงาน
๑. งานศึกษาวิจัย 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ปัจจุบัน ได้ทำาการศึกษา 
วิจัย ทดลองมาแล้วทั้งสิ้น จำานวน ๑๓๒ เรื่อง สามารถนำา
ไปขยายผลสู่เกษตรกรจำานวน ๕๒ เรื่อง และนำามาจัดทำา
หลักสูตรฝึกอบรมหลัก จำานวน ๑๓ เรื่อง และในปี ๒๕๖๒ 
มีการศึกษาวิจัย จำานวน ๑ เรื่อง ของกลุ่มงานวิเคราะห์ดิน
คืองานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้สารปรับปรุงดิน ร่วมกับน้ำา
หมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมันสำาปะหลัง
ในดินทราย ชุดดินสัตหีบ
๒. การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
 •นำาผลงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และ
งานทดสอบสาธิตที่ประสบผลสำาเร็จถอดเป็นองค์ความรู้
เพื่อถ่ายทอดสู่ประชาชน 
 •นำาผลงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาและ
งานทดสอบสาธิตด้านการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีประสบผลสำาเร็จ ถอดเป็นองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดสู่กลุ่ม 
เป้าหมายและประชาชนท่ัวไป 
 •ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรชุมชนเครือข่าย 
ให้สามารถพึ่งตนเองได้
   

ประโยชน์ที่ได้รับ
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรรอบศูนย์  และผู้ที่สนใจ
เข้ามาศึกษา เพื่อให้สามารถนำาความรู้กลับไปใช้ประโยชน์
ได้จริง ดังนี้
 ๑.ด้านการขยายผลความรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ ได้นำาผลสำาเร็จจากการวิจัยขยายผลไปสู่
เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ฯ จำานวน ๔๓ หมู่บ้าน ๑๒,๔๐๓ 
ครัวเรือน และการนำาตัวอย่างแห่งความสำาเร็จที่เกษตรกร
สามารถนำาไปปฏิบัติตามจนเกิดผลสำาเร็จในอาชีพ 
โดยศูนย์ฯ สามารถคัดเลือกเพื่อนำามาจัดตั้งเป็นศูนย์เรียน
รู้เพ่ือทำาหน้าที่เป็นเครือข่ายเพื่อขยายผลองค์ความรู้ได้ 
๑๕ แห่ง และจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำานวน ๑๘ กลุ่ม โดยใน
ภาพรวมของผลจากการพัฒนาอาชีพส่งผลให้เกษตรกร
ในพื้นที่รอบศูนย์ฯ มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ย

ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี 
 ๒.การถ่ายทอดส่งเสริมความรู้ไปสู่เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว รวม ๑๔ โรงเรียน ซึ่ง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้ตระหนักถึงความ
สำาคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการขยาย
ผลสู่ผู้ปกครองของนักเรียนให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ จึงได้ดำาเนิน
โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเกษตร ส่งเสริมการทำา
ผลิตภัณฑ์สำาหรับใช้ในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ๓.การสนับสนุนและอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์ต่างๆ 
เช่น ไก่เขาหินซ้อน ไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว เป็ดไข่พื้น
เมืองพันธุ์ปากน้ำา ปลาดุกอุยเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยว
กับการเลี้ยงเพื่อนำาไปผลิตทดแทนเป็นพันธุ์ใหม่รุ่นต่อไป
 ๔.ในแต่ละปีมีจำานวนผู้เข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงาน การขอรับบริการด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น 
ปุ๋ยน้ำาชีวภาพ การทำาอาหารแปรรูป การถนอมอาหาร
ตลอดจนเป็นสถานท่ีถ่ายทำาสารคดีเกี่ยวกับผลความ
สำาเร็จของศูนย์ฯ โดยระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ มีจำานวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เป็น
จำานวนทั้งสิ้น ๑๓๖,๔๑๔  คน
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำาริ 
เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๔ ความโดยสรุปว่า ให้พิจารณาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม จัดทำาโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง
และการเกษตรในเขตพ้ืนท่ีดินชายฝ่ังทะเลจังหวัดจันทบุรี ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงได้ดำาเนินการจัดต้ังศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ข้ึนท่ีตำาบลคลองขุด อำาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีกรมประมงเป็น
หน่วยงานหลัก และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมดำาเนินงาน ตามแนวทางการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล นอกจากน้ียังได้
พระราชทานพระราชดำาริ เพ่ิมเติมอีก ๒ คร้ัง (วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๔ และวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๑) เก่ียวกับการ
พัฒนาในเขตพ้ืนท่ีชายทะเลและชายฝ่ัง
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ผลการดำาเนินงาน
 ๑.งานศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา โดย
เริ่มพัฒนาตั้งแต่ต้นทางคือ ยอดเขาสู่ท้องทะเล และเป็น 
การศึกษาวิจัยโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานทางด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับท้องถิ่นตาม
หลัก“ภูมิสังคม”จากนั้นจะนำาผลการศึกษาวิจัยถ่ายทอด
ไปสู่ประชาชนอย่างต่อเน่ืองเพื่อประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพ พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน เช่น ระบบชลประทานน้ำาเค็มเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สาธิตการทำา
ปุ๋ยหมักจากดินเลนนากุ้ง การจัดทำาแปลงต้นแบบเกษตร
ผสมผสานและแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ การสาธิตทำาปุ๋ย
อินทรีย์
 ๒.งานขยายผลจากการที่ได้ศึกษาทดลอง วิจัย 
ตามโครงการต่าง ๆ ท่ีได้ศึกษาจนเสร็จส้ินแล้ว และประสบ
ผลสำาเร็จเกิดเป็นองค์ความรู้ท่ีมีความสอดคล้องกับภูมิสังคม 
นำามาขยายผลให้กับเกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจ ไม่ว่า
จะเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้สามารถแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และเพ่ิมช่องทางการตลาดของ
สินค้าเกษตร โดยได้จัดการฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้สนใจ 
รวม ๑๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๔๔๐ คน 
พร้อมท้ังจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้สนใจ โดยในปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ท่ีมีคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรสามารถส่งไปจำาหน่ายใน
ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา รวมถึงร้านขายของท่ีระลึกใน
จังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียง
 ๓.งานอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ประสบความความ
สำาเร็จในการการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน 
ป่าบก และทรัพยากรประมง ผ่านการดำาเนินโครงการ/
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ปลูกป่าชายเลนและป่าบก 
รวมถึงป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ทำาซั้งเชือกบ้านปลา และ
สร้างบ้านหอย (อีแปะ) เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและ 
หลบภัยของสัตว์น้ำา จัดตั้งธนาคารปูไข่และขยายผลไป 
ยังกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำา ได้แก่ 
พันธุ์กุ้งกุลาดำา หอยหวาน และปลากะพงขาว ฯลฯ เพื่อ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส่งผลให้ทรัพยากรชายฝั่งบริเวณ 
อ่าวคุ้งกระเบนพลิกฟื้นกลับสู่สภาพอุดมสมบูรณ์ ทำาให้

ปัจจุบันสัตว์น้ำา รวมถึงปูม้าในอ่าวคุ้งกระเบนมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น ทำาให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถทำาการประมง
ได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับ
 ๑.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ตามแนวเขา ครอบคลุมพื้นที่ ๑๑,๓๗๐ ไร่ และอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูป่าชายเลน รวมประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ จนปัจจุบันป่า 
ชายเลนบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนมีสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดใน
จังหวัดจันทบุรี และเป็นคลังทรัพยากรท่ีสำาคัญของท้องถ่ิน
 ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนด้วย
ระบบชลประทานน้ำาเค็มซึ่งเป็นระบบที่มีความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่รวมประมาณ ๑,๐๙๙ ไร่ ผลผลิต
กุ้งที่ได้มีมูลค่าสูงราว ๒๐๐ ล้านบาทต่อปี 
 ๓.ฟ้ืนฟูทรัพยากรปูม้าร่วมกับชาวประมงพ้ืนบ้าน
โดยจัดทำา “ธนาคารปูไข่คาร์บอนต่ำา” ทำาให้ชาวประมง
พื้นบ้านสามารถทำาการประมงปูม้าได้ผลผลิตเฉล่ีย ๑๒ - ๑๔ 
กิโลกรัมต่อวัน ก่อให้เกิดรายได้ราว ๑,๘๐๐ - ๒,๑๐๐ บาทต่อ
วัน และยังสามารถทำาการประมงปูม้านอกอ่าวคุ้งกระเบนได้เพ่ิม
ด้วย  
 ๔.สามารถเผยแพร่องค์ความรู ้ต ่าง ๆ และ 
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยมีผู้เข้ามา
เยี่ยมชม อบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนท่องเที่ยวในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยในปี ๒๕๖๒ มีจำานวน
ประมาณ ๘๖๖,๑๔๒ คน รวมคนไทยและชาวต่างชาติ 
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำาริ 
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ ความโดยสรุปว่า “... ให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษา การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม โดย
เน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สามารถทำาการปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
ปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ำาสนับสนุน การปลูกป่าและการเพาะปลูกพืช จัดระเบียบให้ราษฎรในพื้นที่โครงการให้เข้าอยู่
อาศัย และทำากินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา ตลอดจนได้
อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกทำาลายป่าไม้อีกต่อไป…”

ผลการดำาเนินงาน
๑.ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
 ดำาเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดำาริที่ได้พระราชทานไว้ รวมถึงแนวทางการพัฒนาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้วจำานวน ๘๒ เรื่อง สามารถนำาผลงานวิจัยที่สำาเร็จแล้วไปขยายผลสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
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๒.ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
 ๒.๑.การฝึกอบรม
 โดยถอดบทเรียนองค์ความรู้จากการดำาเนินงาน
สนองพระราชดำาริท่ีได้ศึกษา ทดลอง และพัฒนาจนประสบ
ผลสำาเร็จ รวมถึงผลของโครงการศึกษาวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว 
มาขยายผลสู่เกษตรกรและประชาชนท่ีสนใจโดยการจัดทำา
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผู้ได้รับ
การขยายผลด้วยวิธีการฝึกอบรม รวมท้ังส้ิน ๙๘๖ คน 
 ๒.๒.การจัดชุดเจ้าหน้าที่ขยายผลประจำาตำาบล
 ดำาเนินการจัดชุดเจ้าหน้าท่ีขยายผล จำานวน ๔ ชุด ๆ 
ละ ๕ คน ลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีขยายผลหมู่บ้านรอบศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จำานวน ๔ ตำาบล ๒๙ หมู่บ้าน 
เพ่ือให้คำาแนะนำาในเร่ืองการเล้ียงสัตว์ การทำาบันทึกรายรับ-
รายจ่าย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชุดเจ้าหน้าท่ีขยายผลได้
ออกติดตามไปแล้วเป็นจำานวน ๘๓ คร้ัง รวมเกษตรกรท่ีได้รับ
การติดตามขยายผล จำานวน ๑๓๒ ราย
 ๒.๓.การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
 ดำาเนินการส่งเสริมสนับสนุนโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
โดยการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำาเกษตร
ผสมผสาน การแปรรูปและการถนอมอาหาร การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
กับโรงเรียนและเกษตรกรรอบๆ 
          ๒.๔.การจัดทำาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
 ดำาเนินการจัดทำาแปลงตัวอย่างสาธิตการทำาเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ในพ้ืนท่ี ๕ ไร่ เพ่ือเป็นตัวอย่างการดำาเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิก
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และเกษตรกร รวมถึง
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ได้มาเรียนรู้การทำาเกษตรแบบผสม
ผสาน เกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงบำารุงดิน รวมถึงการจัด
ทำาบัญชีครัวเรือน 
๓. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 ดำาเนินการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริและศูนย์กลาง
การจำาหน่ายผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ โดยการจัดฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดขยายผลความรู้

และเทคโนโลยี และปรับปรุงเอกสารองค์ความรู้เพื่อ 
แจกจ่าย รวมถึงปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำาเนินงานของศูนย์ฯ ผ่านทาง Social Network ได้แก่ 
เว็บไซต์ www.huaysaicenter.org มีผู ้เข้าเยี ่ยมชม
เว็บไซต์จำานวนรวมทั้งสิ้น ๒๒,๑๕๓ คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
 การดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
มีประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรง
จำานวน ๒๙ หมู่บ้าน ๔,๗๑๙ ครัวเรือน โดยการดำาเนิน
งานจะมุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับการเป็นศูนย์กลางการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ และ
ขยายผลองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมท่ีเหมาะสมให้แก่ เกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการจำาหน่าย
ผลผลิตของเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มราย
ได้ให้แก่เกษตรกร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการดำาเนิน
งานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ประสบผล
สำาเร็จเป็นอย่างดียิ่ง จะเห็นได้จากจำานวนผู้ที่สนใจเข้ามา
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
มีจำานวนถึง ๑๐๔,๖๗๗ คน และมีความหลากหลายทั้ง
เกษตรกร เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 
และชาวต่างประเทศ 
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เรื่องเดิม 
 เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำาริ ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำาสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทดลองงานพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมสำาหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำาไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองต่อไป และได้พระราชทานพระราชดำาริ
ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นศูนย์ให้บริการในด้านเทคนิคและวิชาการที่ครบวงจร เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดำาเนินงาน
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ผลการดำาเนินงาน
 ดำาเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย การพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของภาคตะวันออก
เฉียงเหนืออย่างต่อเนื ่อง โดยนำาผลสำาเร็จดังกล่าวมา
สาธิตและขยายผล ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
ซึ ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลการดำาเนินงานในภาพ
รวม ดังนี้ 
๑. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต 
 จัดทำาพื้นท่ีแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพ
ของราษฎรในท้องถิ่น ในลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาดูงานในกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย
 ๑.๑ ด้านวิชาการ
 ดำาเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย จำานวน ๑ เรื่อง 
การเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโต และลักษณะ
ซากของโคลูกผสมภูพานชาโรเลส์และโคลูกผสมภูพาน 
โคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน (๒๕๖๒-๒๕๖๓) 
 ๑.๒ ด้านสิ่งแวดล้อม
 บำารุงแปลงสาธิตด้านป่าไม้พ้ืนท่ี ๒๓๐ ไร่ สำารวจ
และบำารุงรักษาพ้ืนท่ีป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
ลาดตระ เวน ป้อง กัน รักษา พ้ืน ท่ี ป่ า ไ ม้ รอบ ศูน ย์ฯ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการปลูกป่า ควบคู่ไปกับ 
การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตร
เยาวชนเพื่อการพิทักษ์ป่าไม้ หลักสูตรเทคนิคการเพาะชำา 
กล้าไม้ หลักสูตรชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรยั่งยืน เพื่อให ้
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปเกิดความตระหนักถึง
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑.๓ ด้านอาชีพ
 สาธิตตัวอย่างความสำาเร็จด้านการเกษตรท่ีมีความ
หลากหลายและครบวงจร ตั้งแต่การปรับปรุงบำารุงดิน 
การปลูกพืช การทำาปุ๋ยใช้เอง การเลี้ยงสัตว์ การผลิต 
อาหารสัตว์ในแปลง ไปจนถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย

๒. ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว
 ดำาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ ท่ีสอดคล้อง 
และต่อเนื่องจากกิจกรรมสาธิตในรูปแบบของการให้คำา
ปรึกษา การจัดฝึกอบรม และการขยายผล เกษตรกร
สามารถรับบริการ  ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูก การ
ดูแล การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวม ๑,๕๐๐ คน โดยหลักสูตรที่
ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่ หลักสูตรการเกษตรแบบ
ผสมผสาน และหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำาขั้นพื้นฐาน 

๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 ดำาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เ ก่ียวกับ 
พระราชดำาริด้านการพัฒนาและการดำาเนินงานของศูนย์ 
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  
ในรูปแบบต่างๆ  เช่น การจัดนิทรรศการเน่ืองในโอกาสต่างๆ  
การจัดรถรางสำาหรับการศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาฯ  
การจัดอบรมเยาวชน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สกลนคร และระบบวิทยุออนไลน์  

ประโยชน์ที่ได้รับ
 การดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มี
ประชาชนเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๖๒ เป็นจำานวนท้ังส้ิน ๗๖,๓๗๗ คน
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เรื่องเดิม 
 เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ไปทอดพระเนตรการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในการนี้ได้มีพระราชดำาริถึงเป้าหมายหลัก 
ของศูนย์ศึกษาฯ คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำาห้วยฮ่องไคร้ที่มีสภาพแห้งแล้งเป็นการเร่งด่วน ด้วยการผันน้ำา 
จากอ่างเก็บน้ำาในระดับบนไปตามแนวร่องน้ำาต่างๆ ไหลลงอ่างเก็บน้ำาในระดับต่ำาลงไป พร้อมกับปลูกป่าตามแนวร่องน้ำา 
ลำาดับต่อไปควรสร้างฝายต้นน้ำาเป็นระยะๆ แล้วต่อท่อไม้ไผ่ส่งน้ำาออกทั้งสองฝั่งร่องน้ำา สำาหรับด้านการประมง 
ให้ควบคุมบริหารการรักษาพันธุ์ปลาและการจับปลา ส่วนเรื่องเกษตรกรรมและการปศุสัตว์-โคนม ควรรวมกลุ่มในรูป
สหกรณ์ทั้งจะต้องศึกษาเรื่องเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อรองรับภาวะผลผลิตการเกษตรล้นตลาด
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ผลการดำาเนินงาน
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริดำาเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประกอบด้วยแผนงาน 
การอบรมวิทยากรภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ (ดำาเนิน
การปีที่ ๓)  การจัดทำาคู่มือส่งเสริมอาชีพ เอกสารเผยแพร ่
แผ่นพับทางวิชาการ โครงการประกวดถ่ายภาพมุมสวย 
ห้วยฮ่องไคร้ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาฯ 
ผ่านสื่อกระจายเสียงและการสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ 
พอเพียง โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางานของงานควบคุมและป้องกันไฟป่า 
โครงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับต้นไม้ทรงปลูก
ในรัชกาลที่ ๙ โครงการพัฒนาระบบและจัดทำาสื่อองค์
ความรู้สองภาษาภายในศูนย์ศึกษาฯ การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  
งานนิทรรศการ ๓๖ ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ    
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ดำาเนินการ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป มีผู้รับ
การฝึกอบรมทั้งสิ้น จำานวน ๔,๒๒๙ ราย 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเรียนรู้ผลการพัฒนา 
ตามแนวพระราชดำาริ โดยเฉพาะการสร้างฝายชะลอความ
ชุ่มช้ืน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านอ่ืนๆ ให้
แก่ผู้ท่ีสนใจ เพ่ือนำาไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีของตนเองได้ สามารถ
สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีอาชีพ 
ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำาริ เป็นแนวทางบริหารจัดการ
ดำาเนินงานโครงการศูนย์ฯ และพ้ืนท่ีหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลสำาเร็จของโครงการและขยายเครือข่ายและรวมกลุ่มการ
พัฒนาด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้เห็นเด่นชัดข้ึน

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระยะเวลาตั ้งแต ่ 
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  มีคณะ
บุคคลเข้ามาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน ๕๒๙ คณะ 
๖๘,๘๙๖ คน 
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เรื่องเดิม 
 เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ได้พระราชทานพระราชดำาริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย แสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิสังคมของท้องถิ่น และ
เป็นสถานที่ที่นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ราษฎร ใช้แลกเปลี่ยน สื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ เป็นแบบจำาลองของพื้นที่ที่มีการ
พัฒนาแบบผสมผสานทุกสาขาในลักษณะสหวิทยา และมีการบริหารที่เป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน มีการประสานการดำาเนิน
งานท่ีมีเอกภาพ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต” รวมท้ังนำาผลสำาเร็จของโครงการฯ 
ขยายผลไปสู่ราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และราษฎรผู้สนใจทั่วไป โดยได้กำาหนดแผนการศึกษา
ดำาเนินงาน แบ่งออกเป็น ๔ แผนงาน ได้แก่ 
 ๑) แผนงานศึกษา ทดลองวิจัย ตามแนวพระราชดำาริ  
 ๒) แผนงานขยายผลการพัฒนา  
 ๓) แผนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๔) แผนงานบริหารจัดการ
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ผลการดำาเนินงาน
๑.แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย ตามแนวพระราชดำาริ
 ระยะเวลาที่ผ่านมา ๓๗ ปี เน้นการดำาเนิน
งานพัฒนาพื้นที่พรุและพื้น ท่ี ดินเปรี้ ยวให้สามารถ
นำามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรให้ได้ผลดีท่ีสุด 
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ – ๒๕๖๒ ได้ดำาเนินการศึกษา ทดลอง 
และวิจัยไปแล้ว จำานวนทั้งสิ้น ๓๑๕ เรื่อง แบ่งเป็น
 •ดำาเนินการศึกษาแล้วเสร็จ จำานวน  ๓๐๖ เรื่อง 
 •อยู่ระหว่างการศึกษา จำานวน ๙ เรื่อง
      ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำาเนินการ 
จำานวน ๗ เรื่อง โดยมีงานศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑ งานวิจัยใหม่ จำานวน ๓ เรื่อง
 •การสร้างฝูงต้นพันธุ์ไก่เบตง - พิกุลทอง 
 •เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสายพันธุ์
ปลานิลที่เลี้ยงในกระชังในบ่อน้ำาพรุ 
 •การศึกษาทดลองหว่านลูกบอลเมล็ดไม้ เพื่อการ 
ฟื้นฟูป่าพรุหลังถูกไฟไหม้ 
 ๒ งานวิจัยต่อเนื่อง จำานวน ๒ เรื่อง
 •การแยกใช้ยีสต์จากพ้ืนท่ีพรุ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือ
เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์และการผลิตเอทานอล
เชื้อเพลิง 
 •องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดเชื้อราจากดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุจังหวัด 
 ๓ งานทดสอบใหม่ จำานวน ๒ เรื่อง
 •ทดสอบการปลูกข้าวแบบประณีตบนพื้นที่ดิน
เปรี้ยวจัด 
 •ทดสอบระยะเวลาการปลูกข้าวหอมกระดังงาที่
เหมาะสมในพื้นที่พรุ

๒.แผนงานขยายผลการพัฒนา 
 หลักสูตรสำาหรับเกษตรกรในพื้นท่ีขยายผลการ
พัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จำานวน ๑๕ 
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๙๕๕ คน  ตัวอย่าง
หลักสูตรที่ดำาเนินการฝึกอบรม เช่น การปรับปรุงดิน
เปรี้ยวจัดเพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล การผลิตข้าว
คุณภาพ การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ การเลี้ยงปลา 
การเลี ้ยงสัตว์ปีก การเลี ้ยงปลาในบ่อดินเปรี ้ยวจัด  
การเพาะเห็ดถุงเสริมรายได้ การฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืชและผ้าทอ
พื้นเมือง เป็นต้น
๓.แผนงานบริหารจัดการ
 ดูแลรักษา "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต" โดยมี
ตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตในพื้นท่ีศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ตัวอย่างเช่น
 •โครงการพืชสวนครัวประดับ    มีคณะเข้ามาศึกษา 
ดูงาน จำานวน ๖๙ คณะ ๖,๔๕๗ คน
 •โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มี
คณะเข้ามาศึกษาดูงาน จำานวน ๕๐ คณะ ๓,๕๐๖ คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระยะเวลาตั ้งแต่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ –๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  มีคณะบุคคลเข้ามาศึกษา
ดูงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ จำานวน๕๘,๘๙๔ คน และเข้ารับการ
ฝึกอบรมจำานวน ๕,๒๒๐ คน
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำาริ เมื่อ
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๘ และเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ความโดยสรุปว่า ให้ดำาเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำารุง
ดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ รวมทั้งทดสอบ วางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ โดยดำาเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งได้มีพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง จำานวน ๗ ครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๔ พระราชทานพระราชดำาริสรุป
ความว่า ในส่วนที่ดิน นายสี วรรณเทวี ที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ให้ดำาเนินการทดลองปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำา และ
นำามาเปรียบเทียบกับพื้นที่เดิมของโครงการฯ ส่วนที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่ซื้อไว้ให้ปล่อยไว้ตามธรรมชาติเพื่อเก็บข้อมูล และ
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ทรงรับที่ดินของ นางสาววรรณา พูนผล ที่น้อมเกล้าฯ ถวาย และได้พระราชทานที่ดินให้มูลนิธิ
ชัยพัฒนาใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานของโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ โดยพิจารณาให้พัฒนา
ปรับปรุงเป็นสระเก็บกักน้ำาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและสำาหรับสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำาเนินการในอนาคต ส่วนพื้นที่ที่
เหลือควรปล่อยไว้ตามสภาพธรรมชาติเพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ของโครงการฯ ที่ได้มีการพัฒนาไปแล้ว
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ผลการดำาเนินงาน
๑.งานสาธิตทดสอบ
 ๑.๑ งานวิชาการเกษตร ดำาเนินการสาธิตระบบ
การปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ดินตื้นปานกลาง 
เป็นการใช้พื้นที่ปลูกพืชหลายชนิด และขยายพันธุ์ไม้ผลสู่
เกษตรกร จำานวน ๒๒ ไร่ 
 ๑.๒ งานส่งเสริมการเกษตร ดำาเนินการสาธิต
การปลูกไม้ผลในพื้นที่ดินตื้นปานกลาง โดยปลูกมะม่วง 
จำานวน ๗ ไร่ และสาธิตการปลูกพืชไร่ในพ้ืนท่ีดินต้ืนปานกลาง 
 ๑.๓ งานพัฒนาที่ดิน ดำาเนินการ สาธิตการใช้
มูลไส้เดือนดินในการปรับปรุงพื้นที่ดินลูกรัง สาธิตการ
ทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำาริในพื้นที่อับฝน 
จำานวน ๑๗ ไร่ สาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์
ดินและน้ำาตามแนวพระราชดำาริ ปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
๒.งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 งานป่าไม้ ดำาเนินการโครงการป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า พ้ืนท่ี ๓,๐๔๑ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา พร้อม
ท้ังจัดทำาแนวกันไฟ ระยะทาง ๕ กิโลเมตร โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ระยะทาง ๑.๑๗ กิโลเมตร โครงการ
สำารวจสัตว์ป่าพ้ืนท่ีโครงการเขาชะงุ้มฯ และสำารวจความคิด
เห็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรท่ีอาศัยอยู่
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการเขาชะงุ้มฯ จำานวน ๗ หมู่บ้าน รวมท้ัง
การให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีในการป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า
๓.งานขยายผลการพัฒนา
 ๓.๑.โครงการขยายเทคโนโลยีการใช้ไส้เดือนฝอย 
สายพันธ์ุไทย 
 ๓.๒.โครงการพัฒนาอาชีพด้านประมงในพ้ืนท่ีน้ำาน้อย 
(พ้ืนท่ีอับฝน) 
 ๓.๓.โครงการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ในพ้ืนท่ีน้ำาน้อย 
(พ้ืนท่ีอับฝน) 
 ๓.๔.โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร จำานวน ๑๒ หมู่บ้าน 
 ๓.๕.สนับสนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

 ๓.๖.งานป่าไม้ ดำาเนินงานประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าให้
แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ รอบพื้นที่โครงการฯ 
๔. งานประชาสัมพันธ์
 ๔.๑.จัดโครงการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม 
“เท่ียวฤดูหนาวท่ีเขาชะงุ้มผืนป่าและแผ่นดินท่ีพ่อสร้าง” 
โดยมีกิจกรรมเย่ียมชมแปลงสาธิตเรียนรู้การฟ้ืนฟูท่ีดิน
เส่ือมโทรมภายในโครงการฯ ระหว่างวันท่ี ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าเย่ียมชมงาน จำานวน 
๑๓๔,๑๐๗ คน  
  

ประโยชน์ที่ได้รับ
 ๑.สามารถส่งเสริม อบรม ขยายผลการพัฒนาไป
สู่เกษตรกรหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ จำานวน ๑๒ หมู่บ้าน
 ๒.เป็นต้นแบบให้แก่ราษฎรในการฟื้นฟูปรับปรุง
ดินที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ำา และการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ปล่อยให้พื้นที่ป่า
ฟื้นคืนสภาพเองตามธรรมชาติ 
 ๓.เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้ท่ีสนใจ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ในการพัฒนาสภาพพ้ืนท่ีและอาชีพทางการเกษตร 
โดยในปี ๒๕๖๒ มีผู้มาศึกษาดูงานภายในโครงการฯ ได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน คณะนักเรียน นักศึกษา 
คณะครู และเกษตรกร ประมาณ ๒๐๖,๘๖๘ คน
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
รับโครงการฝายทดน้ำาวังครกพร้อมระบบส่งน้ำา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตร

ผลการดำาเนินงาน 
 กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมขุด
เปิดหน้าดินด้านหน้าและท้ายฝายและระบบท่อส่งน้ำาพร้อมอุปกรณ์ประกอบความยาวทั้งสิ้น ๔,๘๖๘ เมตร ปัจจุบันผลการ
ดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕ จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประโยชน์ที่ได้รับ
 เพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำาให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำาบลบ้านคา สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภค
และทำาการเกษตร ให้แก่ราษฎรหมู่ท่ี ๗, ๘ และ ๑๓ ตำาบลบ้านคา พ้ืนท่ีรับประโยชน์ จำานวน ๕๑๕ ไร่ ราษฎร ๑๖๔ ครัวเรือน 
จำานวน ๔๙๒ คน และส่งน้ำาไปเติมอ่างเก็บน้ำาบ้านบึงใต้และอ่างเก็บน้ำาบ้านพุขี้เหล็ก สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร
บริเวณอ่างเก็บน้ำาดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น ๖๐๐ ไร่

เตรียมวางระบบท่อส่งน้ำาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ขุดเปิดหน้าดินด้านหน้าและท้ายฝาย
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำา หมู่ที่ ๗ ตำาบลศิลาลอย อำาเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่มีความ
สำาคัญต่อวิถีชุมชนและระบบนิเวศโดยรวม รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ และโครงการต้นแบบ ในการดูแล
รักษาป่าไม้ 

ผลการดำาเนินงาน
 กรมป่าไม้ได้จัดทำาโครงการในพื้นที่ ๖๕๒ ไร่ บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพยอม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง ตามแนวทางการดำาเนินงานโครงการพัฒนาป่าชุมชน ให้เป็น
โครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ต่อไป โดยมีคณะทำางานในระดับพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบและดำาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
๑.กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชน
 งานฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ โดยปลูกป่าใช้สอย จำานวน ๑๐๐ ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูก จำานวน ๙ ชนิด ได้แก่ สะเดา สัก ไผ่รวก 
ไผ่ตง เสี้ยวป่า มะค่าโมง ประดู่ป่า หว้า และยางนา งานเพาะกล้าไม้ทั่วไปเพื่อปลูกในพื้นที่และแจกจ่ายแก่ราษฎร
๒.กิจกรรมป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 งานประชาสัมพันธ์ป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยตั้งกลุ่มอาสาสมัครรักษ์ป่าพระราชดำาริ ตั้งจุดสกัดไฟป่า 
ให้ความรู้เรื่องไฟป่า วิธีการดับไฟ คุณค่าป่าไม้และสัตว์ป่า 
๓.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 จัดทำาแปลงสาธิตพืชสมุนไพร จัดทำาแปลงสาธิตไม้ ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง จัดทำาฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำาริ 

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.สามารถแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณโครงการ
พัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดง วัดเขาถ้ำาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ และพื้นที่ใกล้เคียง
๒.เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยการฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ป่าไม้ท่ีมีอยู่
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จากการสำารวจพบว่า เป็นภูเขา
หินปูน เป็นป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ 
๓.สร้างจิตสำานึกแก่ประชาชน ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
๔.เป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ให้แก่พื้นที่
อื่น ๆ นำาไปประยุกต์ใช้ได้
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เรื่องเดิม 
 เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในเขตอำาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริ
ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพ
ทำานาไม่ได้ผล และขาดแคลนน้ำาในการประกอบอาชีพ ในลักษณะเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ 

ผลการดำาเนินงาน
๑.งานด้านอำานวยการ
 ดำาเนินการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารวิชาการ จัดหาครุภัณฑ์
และวัสดุการเกษตรสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและกลุ่มเกษตรกร 
๒.งานด้านวิชาการ
 จัดทำาและปรับปรุงแปลงสาธิตด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ  ภายในศูนย์ฯ และฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งผลิตพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์คุณภาพดี สำาหรับสนับสนุน
ให้แก่เกษตรกรในกิจกรรมงานขยายผล และส่วนหนึ่งจำาหน่ายเป็นรายได้หมุนเวียนของโครงการ ฯ 
๓.งานด้านการขยายผล
 ๓.๑ ด้านการเกษตร ประกอบด้วย งานวิชาการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร งานพัฒนาด้านข้าว และ
งานพัฒนาที่ดิน ดำาเนินการเสริมสร้างเกษตรกรต้นแบบ โดยจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ๗ 
หลักสูตร
 ๓.๒ ด้านการประมงและปศุสัตว์ จำานวน ๘ หลักสูตร มีเกษตรกรเข้าร่วมจำานวนรวม ๘๒๘ คน
 ๓.๓ ด้านการพัฒนาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลให้แก่เกษตรกร พร้อม
ทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน จำานวน ๕ หลักสูตร จำานวน ๒๓๐ คน
 ๓.๔ ด้านหม่อนไหมและโครงการศิลปาชีพ จัดหลักสูตรส่งเสริมและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือและเพิ่มทักษะ
การทอผ้าไหมให้กับสมาชิกโครงการศิลปาชีพและเกษตรกร จำานวน ๖ หลักสูตร ๑๘๒ คน

ประโยชน์ที่ได้รับ
 ๑.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ แก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 ๒.ทำาให้เกิดโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำานวน ๒ โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน อาจารย์ 
และโรงเรียนอื่น ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน 
 ๓.ทำาให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำานวน ๒ หมู่บ้าน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร นำาไปปรับใช้
ในการดำารงชีพและประกอบอาชีพของตนเอง
 ๔.ประชาชนที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน จำานวน ๑๐๙ คณะ จำานวน ๑๑,๗๓๐ คน สามารถนำาความรู้ที่ได้
รับไปประยุกต์ใช้ต่อไป และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมและส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ 
จำานวน ๒๖ หลักสูตร จำานวน ๑,๖๐๘ คน ได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
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เรื่องเดิม 
 เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุด
ลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตามที่ นายไสว พรมเลิศ 
ราษฎรบ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ ๔ ตำาบลผักแว่น อำาเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแก้มลิง 
กุดเชียงบัง บริเวณบ้านโนนเชียงบัง เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค
และ  ทำาการเกษตรในฤดูแล้งและประสบอุทกภัยในฤดูฝน ( ตามหนังสือสำานักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๐๘.๓/๘๙๖๖ 
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ) 
 

ผลการดำาเนินงาน
 กรมชลประทาน ดำาเนินการขุดลอกแก้มลิง พื้นที่ ๑๗๕ ไร่ ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร  เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำาได้
เพ่ิมมากข้ึน จากเดิม ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เป็น ๘๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับปรุงคลองระบายน้ำา ยาว ๓๐๐ เมตร  
และอาคารท่อรับน้ำา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำานวน ๑๕ แห่ง  ปัจจุบันดำาเนินการแล้วร้อยละ ๗๐ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ประโยชน์ที่ได้รับ
 ทำาให้ราษฎรบ้านโนนเชียงบัง หมู่ที่ ๔ และบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำาบลผักแว่น อำาเภอจังหาร จังหวัด
ร้อยเอ็ด รวมจำานวน ๓๔๐ ครัวเรือน  ๑,๓๕๐ คน มีน้ำาใช้สำาหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอ และสามารถส่งน้ำาสนับสนุน
พื้นที่ทำาการเกษตรในฤดูฝน ๑,๗๐๐ ไร่ และในฤดูแล้ง ๑,๒๐๐ ไร่
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายลำาห้วยยางพร้อมขุดลอก
ลำาห้วย ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตามที่ นายแวง ปัญญาวงศ์ ราษฎรบ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ตำาบล
ดงมอน อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือขอให้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน
โครงการก่อสร้างฝายน้ำาล้นบริเวณลำาห้วยยาง บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓ ตำาบลดงมอน อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค และทำาการเกษตร 
(ตามหนังสือสำานักพระราชวังที่ รล ๐๐๐๘.๓/๑๙๗๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

 
ผลการดำาเนินงาน

 กรมชลประทาน ดำาเนินการก่อสร้างฝายน้ำาล้นลำาห้วยยางขนาดสูง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร และขุดลอกลำาห้วย
ด้านเหนือน้ำาลึกประมาณ ๑.๕๐ เมตร เป็นระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร เพื่อเพิ่มความจุในลำาห้วย พร้อมทั้งขุดลอก
แต่งลำาห้วยให้มีลักษณะตรงขึ้น ปัจจุบันดำาเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

 
ประโยชน์ที่ได้รับ

 ทำาให้ราษฎรบ้านสงเปือย ตำาบลดงมอน อำาเภอเมืองมุกดาหาร และราษฎรบริเวณใกล้เคียง จำานวน ๒๒๐ ครัวเรือน 
๙๘๕ คน มีน้ำาใช้สำาหรับอุปโภคบริโภค และพื้นที่ทำาการเกษตร ฤดูฝน ๖๖๐ ไร่ ฤดูแล้ง ๕๐ ไร่ ราษฎรมีน้ำาต้นทุน
สำาหรับทำาการเกษตรได้อย่างต่อเน่ือง และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
และมีอาชีพที่มั่นคงพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำาบ้านปางส่างคำาพร้อมระบบส่งน้ำาและถังพักน้ำาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามที่ นายอดิศักดิ์ วิมานคีรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางส่างคำา หมู่ที่ ๕ 
ตำาบลพะวอ อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก และคณะ ได้มีหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำา เพื่อช่วย
เหลือราษฎรบ้านปางส่างคำาซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตร

 
ผลการดำาเนินงาน

 กรมชลประทานได้ดำาเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำานวน ๑ แห่ง 
ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำา (ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว จำานวน ๓ สาย) ความยาวรวม ๕,๙๐๖ เมตร และ
ถังพักน้ำาขนาดความจุ ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร จำานวน ๗ แห่ง ปัจจุบันดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ 
เตรียมงานในพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๒

 
ประโยชน์ที่ได้รับ

 สามารถส่งน้ำาเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนญาณวิศิษฏ์ โดยมีนักเรียน จำานวน ๓๖๐ คน 
และบุคลากร จำานวน ๑๓ คน และส่งน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรหมู่ที่ ๕ บ้านปางส่างคำา ตำาบลพะวอ 
อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำานวน ๑๓๕ ครัวเรือน ประชากร ๖๐๐ คน และน้ำาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของ
หมู่บ้านในฤดูฝน ประมาณ ๓๐๐ ไร่ และฤดูแล้งประมาณ ๑๕๐ ไร่ ราษฎรในพื้นที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี
รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพ่ือให้ความช่วยเหลือราษฎรซ่ึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภคและทำาการเกษตร 
ตามหนังสือสำานักราชเลขาธิการ ท่ี รล ๐๐๐๘.๔/๑๔๙๗๔ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

 
ผลการดำาเนินงาน

 กรมชลประทานได้ดำาเนินการก่อสร้างทำานบดิน สูง ๒๘.๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร ความจุ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
อาคารท่อส่งน้ำา ๑ แห่ง อาคารระบายน้ำาล้น ๑ แห่ง อาคารประกอบ ๑ แห่ง และปรับปรุงฐานรากเขื่อน ๑ งาน ปัจจุบัน
ดำาเนินการแล้วร้อยละ ๑๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๒

 
ประโยชน์ที่ได้รับ

 เม่ือดำาเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อและพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 
๗๐๐ ไร่ และกักเก็บน้ำาไว้ใช้เพื่อการประมงเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน ราษฎรบ้านป่าก่อ ประมาณ ๒๒๕ ครัวเรือน 
ประชากร ๗๘๐ คน มีน้ำาใช้ในการอุปโภคบริโภค ราษฎรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ทำาให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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เรื่องเดิม 
 วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพื้นที่นากุ้งร้าง นาข้าว บริเวณสวนจากจันทรังษี หมู่ที่ ๒ ตำาบลขนาบนาก อำาเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำาริแก่ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการ กปร. 
นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำาปากพนังอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ สรุปความว่า 
  “...ควรอนุรักษ์พื้นที่นาข้าว ป่าจาก ที่ตำาบลขนาบนากไว้คู่ลุ่มน้ำาปากพนังต่อไป...”

ผลการดำาเนินงาน
 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย
สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ดำาเนิน
การปรับปรุงพื้นที่นากุ้งร้าง จำานวน ๑๕๐ ไร่ เพื่อรื้อ 
คันดิน ยกร่อง และปรับสภาพพื้นที่สำาหรับใช้เป็นสถาน
ที่ปลูกต้นจาก โดยดำาเนินการในพื้นที่ตำาบลขนาบนาก 
อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประโยชน์ที่ได้รับ
 ๑.สามารถเพิ่มพื้นท่ีป่าจากให้กลับสู่สภาพเดิม 
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลทางธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าจากในพื้นที่ลุ่มน้ำา
ปากพนัง
 ๒.สามารถพัฒนาพ้ืนที่ที่เคยผ่านการเพาะเลี้ยง
กุ้งและพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั ่งยืน โดยราษฎรที่ปลูกได้รับผลประโยชน์จาก
ผลผลิตที่ได้รับจากต้นจาก เช่น ใบจากมวนบุหรี่ เย็บตับ
จากมุงหลังคา  ลูกจากสามารถนำามาทำาอาหารได้ เป็นต้น
 ๓.นอกจากผลผลิตจากต้นจากแล้ว ยังสามารถ
เพาะเลี้ยงปลาบริเวณคูรอบแปลงปลูกต้นจาก เพื่อเป็น
อาหารและเป็นรายได้ให้กับราษฎรอีกส่วนหนึ่งก่อนเก็บ
ผลผลิตจากต้นจาก ส่วนบนคันดินรอบแปลงปลูกต้นจาก 

สามารถปลูกพืชผักสวนครัว กล้วย มะละกอ มะพร้าว 
พริกขี้หนู ข่า ตะไคร้ ฯลฯ และยังปลูกไม้ฟืนสำาหรับนำามา
เป็นเชื้อเพลิงในการทำาน้ำาตาลจากได้อีกด้วย
 ๔.ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าจากในบริเวณลุ่มน้ำาปากพนัง และเป็นการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและ
คงอยู่ต่อไป
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เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านผัง ๑๖ พร้อม
ระบบส่งน้ำา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามที่ นายสุธา อินยอด ราษฎร 
หมู่ที่ ๗ ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอมะนัง จังหวัดสตูล ได้มีหนังสือขอให้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน
โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำาบริเวณตำาบลนิคมพัฒนา เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอมะนัง จังหวัดสตูล 
ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค  (ตามหนังสือสำานักราชเลขาธิการ ที่  รล ๐๐๐๘.๕/๑๐๗๑๔ 
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ผลการดำาเนินงาน
 กรมชลประทานแบ่งการดำาเนินงานเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
 ๑)งบประมาณจาก กปร. เพื่อดำาเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำา และโรงกรองน้ำา พร้อมเครื่องสูบน้ำา ขนาด ๑๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อย่างละ ๒ เครื่อง รวมทั้งติดตั้งระบบท่อส่งน้ำาดิบ ความยาว ๒,๐๔๐ เมตร และกิจกรรม
ประกอบอื่น ๆ ปัจจุบันมีผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓ 
 ๒)งบประมาณปกติ เพื่อดำาเนินการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำาเพิ่มเติม ได้แก่ สายที่ ๑  ๒  ๓ (บางส่วน)  ๖  ๗ และ ๘ 
ความยาวรวม ๒๒,๗๕๕ เมตร ปัจจุบันมีผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ภาพรวมการดำาเนินงานในระยะที่ ๑ 
มีผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐ และคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ระยะที่ ๒ : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมชลประทานจะใช้งบประมาณปกติ เพื่อดำาเนินการติดตั้งระบบท่อส่งน้ำา
เพิ่มเติม ได้แก่ สายที่ ๓ (ส่วนที่เหลือ)  ๔ และ ๕ ความยาวรวม ๘,๓๔๓ เมตร
 ท้ังน้ี ได้มีการจัดต้ัง  “คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริระบบประปาบ้านผัง ๑๖” 
ข้ึนเม่ือวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำาสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎร จำานวน ๙ หมู่บ้าน ในพื้นที่
ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำานวนประมาณ ๒,๓๔๙ ครัวเรือน ราษฎร ๗,๖๖๓ คน ได้มนี้ำาใช้อย่าง
เพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๒ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ74

เรื่องเดิม 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายคลองท่ากระจาย ไว้เป็นโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่ นายวีรวุฒิ อินนาปา ราษฎรบ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ 
ตำาบลคลองพา อำาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือขอให้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทาน
โครงการฝายเก็บกักน้ำาคลองท่ากระจาย เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำาบลคลองพา และตำาบลสมอทอง อำาเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค และทำาการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือ 
สำานักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๐๘.๕/๑๒๖๙๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

 
ผลการดำาเนินงาน

 กรมชลประทานดำาเนินการก่อสร้างฝายกึ่งถาวร ชนิดกล่องเกเบี้ยน ขนาดความสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
และยาว ๔๔.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายและขวา ขนาดความสูง ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ 
๕๐.๐๐ เมตร ทั้งด้านเหนือน้ำาและท้ายน้ำา เพื่อป้องกันการกัดเซาะบริเวณตัวฝาย ปัจจุบันมีผลการดำาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
๖๐ และคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒
 ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มผู้ใชน้้ำาบ้านสมอทอง – บ้านชายท่าร่วมพัฒนา” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อ
ให้ราษฎรบริหารจัดการน้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 เมื่อดำาเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำาสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านชายท่า หมู่ที่ ๑ ตำาบลคลองพา 
จำานวนประมาณ ๒๗๐ ครัวเรือน ราษฎร ๑,๐๘๐ คน และราษฎรบ้านสมอทอง หมู่ที่ ๒ ตำาบลสมอทอง จำานวนประมาณ 
๓๑๑ ครัวเรือน ราษฎร ๑,๒๔๔ คน และพื้นที่การเกษตร จำานวนประมาณ ๗๕๐ ไร่ ได้มน้ีำาใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่ง
ผลให้ราษฎรมีรายได้ คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน 
พระราชดำาริเกี่ยวกับหญ้าแฝก ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๔ และได้มีพระราชดำาริอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการดำาเนินงาน
ทั้งด้านการศึกษา วิจัย วิธีการปลูก และการใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยทรงเน้นการปลูก
หญ้าแฝกอย่างถูกต้อง ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีปัญหาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงมีพระราชปนิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร จึงได้มีพระราชดำาริให้สำานักงาน กปร. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เร่งดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้น ตำาบลขมิ้น อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากพายุโซนร้อน “เซินก้า” น้ำาในอ่างได้ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งนี้ได้ม ี
พระราชดำาริให้ดำาเนินการปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้น และรอบอ่างเก็บน้ำาอื่นๆ ตลอดจนพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อไป 
 ผลจากการดำาเนินงานด้านหญ้าแฝกในช่วงระยะท่ีผ่านมา คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล 
ได้มีการติดตามผลการดำาเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในพื้นที่ตามภูมิภาค 
พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ยังต้องการความรู้ด้านหญ้าแฝกท้ังทางวิชาการและในการปฏิบัติ จึงเห็นสมควร
ให้จัดทำาโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ขึ้น เพื่อให ้
เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถปฏิบัติงานด้านหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ และมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
 ๑.เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา และการใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝก
 ๒.เพื่อให้ผู้อบรมมีเครือข่ายเชื่อมโยงและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในการพัฒนาและรณรงค์การใช้
ประโยชน์จากหญ้าแฝกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๓.เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและรณรงค์การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก 
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
 โดยดำาเนินการฝึกอบรมที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศวิทยา
ของหญ้าแฝก ความสำาคัญและประโยชน์จากการใช้หญ้าแฝก การขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษา และใช้หญ้า
แฝกกับการรักษาสภาพแวดล้อม โดยรูปแบบการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ การศึกษา 
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ดูงานจากสถานที่จริง และการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น
 การฝึกอบรมดังกล่าวประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกในพื้นที่ส่วน
กลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน 
กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
สำานักงาน กปร. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 การฝึกอบรมดำาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยทำาการฝึกอบรม ๔ วันต่อรุ่นจำานวน ๙ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน 
รวมจำานวนผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น ๔๕๐ คน สถานที่ฝึกอบรมจะใช้พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ ๖ แห่ง และหน่วยงานเครือข่าย ผลจากการฝึกอบรมตลอด ๔ วัน ของทั้ง ๙ รุ่นพบว่า ผู้รับการอบรม
ได้เพิ่มพูนความรู้ท่ีมีอยู่เดิมให้มากข้ึนและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ โดยเฉพาะการเผยแพร่งานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ไปยังทุกภาคส่วน  
เป็นฟันเฟืองที ่สร้างแรงขับเคลื ่อนให้ฟันเฟืองอื ่นๆ หมุนตามไปในแนวทางเดียวกัน ตามที ่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำาริเกี่ยวกับหญ้าแฝกกว่า ๓๐ ครั้ง 
ทั้งหมดนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ด้วยทรงห่วงใยสภาพสังคม 
สิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายคือ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนนั่นเอง

ประธานในพิธีเปิด ประธานในพิธีปิด

ภาพกิจกรรมในการฝึกอบรมภาพกิจกรรมในการฝึกอบรม
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สถานที่จัดการฝกอบรมทั้ง ๙ แหง ไดแก
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔ – ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๐ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเรือนแพรอยัล จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
ณ ศูนยวิจัยการอนุรักษดินและนํ้า 
จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ ๗ วันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส

ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี

ครั้งที่ ๙ วันที่ ๑๖ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่จัดการฝกอบรมทั้ง ๙ แหงสถานที่จัดการฝกอบรมทั้ง ๙ แหง

๑

๒

๓

๙

๔

๕
๖

๗

๘
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 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องคมนตรีได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๑๐ ครั้ง พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ : ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง ในเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี ได้แก่
 • ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง ณ วัดเทพประทาน จังหวัดจันทบุรี
 • ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี
 •โครงการก่อสร้างทำานบดินบ้านไทรนอง ๒  
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี
 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาบริเวณบ้านภูไทร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดชลบุรี
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 • โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองสรวง 
 กรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๕ เพื่อ
ดำาเนินการขุดลอกแล้ว ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะมีผลให้บรรเทา
ปัญหาขาดแคลนน้ำาสำาหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
ได้ตามท่ี อบต.ท่าหลวง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
 • โครงการขุดลอกคลองเวฬุ
 ขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาปลูกหญ้าแฝกตามแนว
คันคลองซึ่งดูจะมีความลาดชัน ภายหลังการขุดลอก ทั้งนี้ 
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินเนื่องจากดินใน
พื้นที่มีเนื้อดินเป็นดินปนทราย
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองตาพลาย
 ๑.ขอให้กรมชลประทานเร่งรัดการจัดทำารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ให้แล้ว
เสร็จตามแผนที่กำาหนดไว้ราวเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
และเร่งดำาเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์

ป่าเขาสอยดาว จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช หรืออาจดำาเนินการขอใช้พื้นที่คู ่ขนานไปกับ
การจัดทำารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น
ทั้งนี้ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
พิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่โดยไม่ล่าช้าต่อไปด้วย
 ๒.กรมชลประทานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ควรพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงฝาย
ตามลำาน้ำาปะตง เพื่อช่วยให้สามารถกักเก็บน้ำาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในอดีตได้มีการก่อสร้างฝาย            
ในลำาน้ำาปะตงเป็นระยะๆ แต่ปัจจุบันฝายหลายแห่งมี
สภาพชำารุด จึงไม่สามารถทำาหน้าที่ในการกักเก็บน้ำาได้
เต็มประสิทธิภาพ
 •โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยแห้งอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ
 ขอให้กรมชลประทาน จังหวัดจันทบุรี และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ทำาความเข้าใจกับราษฎรในบริเวณพื้นที่
โครงการ ให้ได้รับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากมีอ่าง
เก็บน้ำาขึ้นในพื้นที่
 •โครงการก่อสร้างทำานบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเน่ือง
มาจากพระราชดำาริ
    ๑.ขอฝากให้ราษฎรบ้านไทรนองได้ร่วมแรงร่วมใจ
ในการดูแลรักษาทำานบดินท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชาวชุมชนไทรนอง
อย่างสูงสุดและยั่งยืนสืบไป
   ๒.ขอให้กระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรบ้าน
ไทรนองในรูปของกลุ่มผู้ใช้น้ำา เป็นพลังอันสร้างสรรค์และ
เข้มแข็งที่นำาพาชุมชนไปสู่ความสุขและความเจริญรุ่งเรือง
ของสมาชิกทุกคนสืบไป

ภาคกลาง
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 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาบริเวณบ้านภูไทร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 ๑.ขอให้กรมชลประทานเร่งขออนุญาตใช้ที่ดิน
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และขอให้กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำาเนินการพิจารณา
อนุญาตในการขอใช้พื้นที่ เพื่อให้การดำาเนินงานโครงการ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
     ๒.กรมชลประทานควรพิจารณาหาแนวทาง
ดำาเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาบริเวณบ้าน           
ภูไทรฯ ให้แล้วเสร็จโดยใช้ระยะเวลาเร็วกว่า ๖ เดือน 
 ๓.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาบริเวณบ้านภูไทร 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ เป็นโครงการท่ีพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร พระราชทานให้แก่ราษฎร และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานโครงการดังกล่าว จึงขอฝากให้ราษฎร
ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์อยู่เสมอ

ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง ในเขตพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
 •ติดตามดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลาง จ.สระแก้ว
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยสะโตน จ.สระแก้ว                
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแซร์อออันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ จังหวัดสระแก้ว
 • โครงการฝายบ้านแซร์ออและการขุดลอก 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสระแก้ว
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยยางอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดสระแก้ว
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 • ความก้าวหน้าการดำาเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำาริ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
 ๑.โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยสะโตน  มีความจำาเป็น
อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ สามารถช่วยเหลือราษฎรใน
พื้นที่ได้เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามอ่างเก็บน้ำาได้ส่ง
ผลกระทบต่อสัตว์ป่าท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของอุทยานแห่ง
ชาติตาพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวแดง ที่มีจำานวนน้อย
และใกล้จะสูญพันธุ์ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาหา
แนวทางในการเพาะเลี้ยงวัวแดง ให้มีจำานวนมากขึ้นเพื่อ
ไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์ 
     ๒.ควรนำาแนวทางในการดำาเนินงานของโครงการ
อ่างเก็บน้ำานฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
มาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วย
สะโตน 
     ๓ .ห าก อ่ า ง เ ก็บ น้ำ า ห้ ว ยสะ โตนแ ล้ว เ ส ร็จ 
กรมชลประทานควรพิจารณาหาแนวทางในการผันน้ำาเพ่ิม
เติมไปยังอ่างเก็บน้ำาห้วยยาง ท่ีมีปริมาณน้ำาไหลเข้าภายใน
อ่างในปริมาณน้อย ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าว จะช่วยไม่ให้
น้ำาไหลลงไปยังประเทศกัมพูชาโดยเปล่าประโยชน์
     ๔ . ข อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ช่ ว ย กั น
ประชาสัมพันธ์ ทำาความเข้าใจกับประชาชนให้มีความเข้าใจ
ว่า อ่างเก็บน้ำาห้วยสะโตน สามารถส่งผลประโยชน์ต่อ
ราษฎรเป็นจำานวนมาก และในเรื่องของผลกระทบต่อสัตว์
ป่าน้ัน หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีแนวทางแก้ไข และป้องกันเตรียมพร้อมไว้แล้ว
     ๕.ในอนาคตหากมีความเป็นไปได้ กรมชลประทาน
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษา หาแนวทางใน
การนำาน้ำาจากลุ่มน้ำาพระปรงท่ีมีปริมาณน้ำาอยู่เป็นจำานวน
มาก เชื่อมต่อมายังลุ่มน้ำาห้วยสะโตนเพิ่มเติม
     ๖.ในช่วงที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์
น้ัน จังหวัดสระแก้วและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมเติม 
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เพ่ือบรรเทาปัญหาให้แก่ราษฎรในระยะเร่งด่วน
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแซร์อออันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ
 โครงการอ่างเก็บน้ำาแซร์อออันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริเป็นประโยชน์ต่อราษฎรอย่างมาก ดังนั้น
หากโครงการแล้วเสร็จ ราษฎรในพื้นที่ต้องช่วยกันรักษา 
อ่างเก็บน้ำาให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และใช้น้ำาให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด
 

ครั้งที่ ๓ : ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง ในเขตพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
 • โครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอบางสะพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำา
ท่วมในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำาท่วมในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 • โครงการบรรเทาอุทกภัยอำาเภอบางสะพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ๑.ขอให้สำานักงาน กปร. ช่วยประสานติดตาม
เร่งรัดเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของกรมชลประทาน

ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ำาบ้านไทรทอง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาบ้านคลอง
ลอยตอนล่าง
    ๒ .ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องดำ า เนินการ
ตอบแทนให้กับผู้ที่ เสียสละพื้นที่ เพื่ อการก่อสร้าง
โครงการ ฯ อย่างเหมาะสม 
    ๓.ด้านการจัดสรรที่ดินทำากินให้แก่ราษฎรใน
โครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ขอให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตรวจสอบและจัดสรรเฉพาะผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้น 
    ๔.ขอให้สำานักงาน กปร. ช่วยประสานติดตาม
เรื่องการใช้พื้นที่ปลอดภัยทางราชการทหารเพื่อดำาเนิน
การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จะได้ดำาเนินโครงการช่วยประชาชนได้รวดเร็ว
    ๕.โครงการจัดทำาระบบสูบน้ำาโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน โครงการจัดหาน้ำาสนับสนุน
ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม 
และโครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนนเรศวรป่าละอู ขอให้หน่วยงานทหารเร่งรัดติดตาม
เร่ืองเพ่ือดำาเนินการให้รวดเร็วย่ิงข้ึน 
    ๖.ขอให้กรมชลประทานพิจารณาเร่งรัดดำาเนิน
การโครงการก่อสร้างคลองผันน้ำาคลองบางสะพานในด้าน
ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง
    ๗.ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ
จัดทำารั้วกันช้างป่าให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจ
ให้แก่ราษฎรในพื้นที่
    ๘.ขอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาดำาเนิน
การโครงการใด ๆ โดยใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม เพื่อ
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
    ๙.หน่วยงานในท้องถ่ินยังมีจำานวนบุคลากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกร ไม่มากนัก ควรมี
การกำาหนดอัตรากำาลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
 • โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำา
ท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
 ๑.การปรับปรุงคลองเทียนหรือคลองโรงปูนจะ
สามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำาได้ โดยหน่วยงาน
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ที่เก่ียวข้องต้องพิจารณาดำาเนินการไม่ให้มีผลกระทบ 
ในเชิงลบกับชาวบ้าน
    ๒.ขอให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงคลอง
สายอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น คลองเทียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำาให้ดียิ่งขึ้น
    ๓.หากก่อสร้างคันก้ันน้ำาแล้วเสร็จ กรมชลประทาน 
อาจพิจารณาปรับปรุงให้คลองเทียน เป็นแหล่งเก็บกักน้ำา 
หรือบริษัทชลประทานซีเมนต์ ฯ อาจจะต่อยอดโครงการ
ในด้านอื่น ๆ ได้
 ๔.การดำาเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ำา D๙ ซึ่ง
กรมชลประทานได้รับงบประมาณก่อสร้าง แต่งบประมาณ
ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ขอให้กรมชลประทานพิจารณา
หาแนวทางให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
 • โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำาท่วมในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
    ๑.ขอให้จังหวัดเพชรบุรีพิจารณามอบรางวัล 
หรือประกาศเกียรติคุณให้แก่ราษฎรท่ีเสียสละพื้นที่เพื่อ
การก่อสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม
    ๒.ขอให้โครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ 
พิจารณาสำารวจการจัดสรรท่ีดินให้แก่ราษฎรท่ีได้รับความ
เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้น และดำาเนินการกับผู้ที่ทำาผิด
วัตถุประสงค์ของโครงการอย่างประนีประนอม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งควรเร่งดำาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ 
โครงการฯ หุบกะพงเป็นลำาดับแรก เนื่องจากเป็นที่ดินใน 
พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ๓.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ
ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชประสงค์ซึ่งบุกรุก
พื้นที่โครงการ แต่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำาเนิน
การย้ายที่อยู่อาศัยตามที่รัฐจัดสรรให้ โดยอาจเป็นการ
สนับสนุนในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ถนน 
เป็นต้น
    ๔.ขอให้จังหวัดเพชรบุรีให้การสนับสนุนด้าน
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่โครงการตามพระราชประสงค์
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โครงการ
   ๕.ขอให้กรมชลประทานเร่งประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร. เพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำา
ของอ่างเก็บน้ำาโป่งทะลุ ตำาบลดอนขุนห้วย อำาเภอชะอำา ให้

แล้วเสร็จ เพ่ือช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อน
    ๖.ขอให้จังหวัดเพชรบุรีให้การสนับสนุนโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูเขานางพันธุรัต อำาเภอชะอำา ต่อไป
    ๗.ขอให้หน่วยงานทหารที่เกี่ยวข้อง ประสานการ
ติดตามเร่งรัดในเรื่องการขอใช้พื้นที่ปลอดภัยทางราชการ
ทหารกับกองทัพบก เพื่อให้สามารถดำาเนินงานโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ครั้งที่ ๔ : ระหว่างวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลรักษาศูนย์ศึกษา
การพัฒนาท้ัง ๖ แห่ง รวมท้ังศูนย์สาขาให้ดีท่ีสุด เพ่ือสนอง
พระราชดำาริและพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ที่ทรงต้องการให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติท่ีมีชีวิต เป็นสถานท่ีศึกษา ทดลอง วิจัย เร่ืองต่าง ๆ 
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เป็นแหล่งให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของราษฎรต่อไป
    ๒.ขอให้ทุกภาคส่วนที่ เ กี่ยวข้องช่วยกันยก
ระดับความสำาคัญของศูนย์สาขาให้สามารถทำาประโยชน์ 
เทียบเท่าศูนย์ศึกษาการพัฒนา เพ่ือสนองพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด 
โครงการ แนวคิด และสิ ่งต่างๆ ที ่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ได้ทรงสร้างข้ึน
    ๓.ขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ ร่วม
กับจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การจัดทำาโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีภูเขาและป่าไม้ ด้วยการจัด
กิจกรรมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน 
ขนดินขึ้นไปเติมบนภูเขา ตามเทศกาลที่สำาคัญต่าง ๆ ภาย
ใต้ชื่อ “โครงการคืนดินดีสู่ขุนเขา” เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพ
ดินบนภูเขาที่มีสภาพเสื่อมโทรมและมีการสไลด์ตัว โดย
ใช้แนวทางจาก “โครงการนำาดินดีคืนสู ่ภูผา” ของ 
วัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบล
ดอนแสลบ อำาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มา
ประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

เพ่ือเป็นกุศโลบายให้ประชาชนตระหนักถึงความสำาคัญของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
    ๔.ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำา 
เก็บกักน้ำาให้ได้มากที่สุด จัดทำาป่าเปียก ฝาย ปลูกหญ้า
แฝกและแนวทางต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้
กลายเป็นต้นน้ำาลำาธารและแหล่งน้ำาสำาหรับประชาชนใน
พื้นที่

ครั้งที่ ๕ : วันที่ ๒๕ เมษายน 2562 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลางในเขตพื้นที่
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหินขาวอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดสระบุรี
 •ศูนย์เรียนรู ้ทฤษฎีใหม่ (ต้นแบบ) นางสาว 
พิมธิดาภา ปัญญาหนู หมู ่ที ่ ๔ บ้านตั ้งใหม่มงคล 
จังหวัดสระบุรี
 •โครงการสระเก็บน้ำาพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระสุริโยทัย จ. พระนครศรีอยุธยา
 •โรงสูบน้ำาบริเวณริมแม่น้ำาเจ้าพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
 •พ้ืนท่ีแปลงนาส่วนพระองค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหินขาวอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดสระบุรี
    ๑ .การจัดตั้ งองค์กรกลุ่ มบริหารการใช้น้ำ า 
ห้วยหินขาว ขอให้กลุ่มพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จาก
น้ำาอย่างยั่งยืน เข้าใจถึงหลักประชาธิปไตยรู้จักการบริหาร
การใช้น้ำาโดยแบ่งสรรน้ำาตามส่วน
    ๒.หน่วยนาวิกโยธินของสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง        
ได้นำาแผ่นยางปูในอ่างเก็บน้ำาจะช่วยป้องกันน้ำารั่วซึม 
สามารถเก็บน้ำาได้ดี แต่มีค่าใช้จ่ายสูง
    ๓.ในพื้นที่ส่งน้ำาของโครงการฯ บางแห่งยังไม่มี
การขุดสระเก็บน้ำาประจำาไร่นา จึงขอให้กรมชลประทาน
พิจารณาดำาเนินการขุดสระเก็บน้ำา เมื่อสูบน้ำาจากสระ
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แล้วพักน้ำาไว้ท่ีแท็งก์เก็บน้ำาวงบ่อซีเมนต์ โดยใช้พลังงานจาก 
โซล่าเซลล์เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
 •ศูนย์เรียนรู ้ทฤษฎีใหม่ (ต้นแบบ) นางสาว 
พิมธิดาภา ปัญญาหนู หมู ่ที ่ ๔ บ้านตั ้งใหม่มงคล 
จังหวัดสระบุรี
 ขอให้นำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม ิพล               
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน เช่น การใช้จ่ายอย่างประหยัดจะ
ทำาใหม้ีรายได้เพิ่มมากขึ้น การทำางานท่ีตนเองถนัดจะทำาให้
มีความสุขกับสมาชิกในครอบครัวและงานที่ทำาการดำาเนิน
ชีวิตแบบเรียบง่ายพอกินและพอใช้
 •พื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ขอให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงดการเผาฟางข้าว 
เน่ืองจากจะทำาให้พ้ืนท่ีดินเส่ือมโทรม เผาผลาญอินทรียวัตถุ  
ควรเปล่ียนมาใช้การไถกลบซ่ึงจะส่งผลให้เพ่ิมปริมาณ 
แร่ธาตุในดินเพ่ือเป็นปุ๋ยได้ต่อไป

ครั้งที่ ๖ : วันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง ในเขตพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำาปราณบุรีอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไทรงามอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ศูนย์ปฏิบัติการจัดการท่ีดินชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 •สำานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๔ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำ าปราณบุรี  
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (วนอุทยานปราณบุรี)
 ๑.ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดำาเนิน
การเพิ่มพื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า 
สัตว์น้ำา พร้อมท้ังให้ความรู้ และสร้างจิตสำานึกแก่ประชาชน
ในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับความสำาคัญของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน และป่าอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี
    ๒.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องของ
การจัดการขยะมูลฝอย เช่น การจัดที่ทิ้งขยะมูลฝอยให ้
เพียงพอ การทำาตะแกรงกรองขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการในเร่ืองดังกล่าว พร้อมท้ังขอความร่วมมือประชาชน
จิตอาสามาช่วยกันทำาความสะอาดชายหาด และพ้ืนท่ีโดยรอบ
อยู่เสมอ ซ่ึงอาจขยายพ้ืนท่ีดำาเนินการไปถึงชายหาดหัวหินและ
ชะอำา
    ๓.ขอให้หน่วยงานในระดับพ้ืนท่ี เช่น จังหวัด อำาเภอ 
ตำาบล และหมู่บ้าน ต้องส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีช่วยกัน
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความย่ังยืน พร้อมท้ังช่วยกัน
ดูแลเร่ืองการจอดเรือบริเวณพ้ืนท่ีชายฝ่ังอย่างระมัดระวัง เพ่ือ
ไม่ให้กระทบต่อธรรมชาติและระบบนิเวศใต้ทะเล
    ๔.ขอให้ทุกภาคส่วนท่ีเ ก่ียวข้องช่วยกันสาน
ต่อพระราชปณิธานของสมเ ด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงม ี
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พระราชดำาริริเริ่มโครงการเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
พัฒนาพื้นที่และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไทรงามอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ ตำาบลหนองพลับ อำาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
 ๑.ขอให้ผู้นำาชุมชน เช่น กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วย
กันดูแลและส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นคนดีและคน
เก่งของสังคม เพื่อจะได้กลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด
ในอนาคต พร้อมทั้งชี้แจงให้ชาวบ้านผู้ใช้น้ำาในพื้นที่ใช้น้ำา
อย่างประหยัด รู้จักการเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ดูแลรักษาแหล่งน้ำา 
และพยายามพ่ึงพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด
    ๒.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำาเนิน
การขยายพ้ืนท่ีเก็บกักน้ำาในพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้ 
และเพื่อให้สัตว์ป่าได้รับประโยชน์ด้วย
    ๓.ขอให้ผู้บริหารของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ช่วยกันปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงประโยชน์ของราษฎรเป็นท่ีต้ัง 
และร่วมกันทำาความดี เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชน 
 • โ ค ร ง ก า รศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก า ร จั ด ก า รที่ ดิ น 
ชัยพัฒนา - แม่ฟ้าหลวง ตำาบลหนองพลับ อำาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ๑.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาส่งเสริม
การเพาะเห็ดป่าในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแหล่งอาหาร
และรายได้ของชุมชน
    ๒.ขอให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี 
ดำาเนินการตรวจสอบและสำารวจการใช้พ้ืนท่ีโครงการตาม 
พระราชประสงค์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
โดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้พ้ืนท่ีผิดวัตถุประสงค์ โดยร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขด้วยวิธีการประนีประนอมให้มากท่ีสุด และ
ดำาเนินการจัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนอย่าง
แท้จริง ท้ังน้ี ขอให้หน่วยงานทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๑๕ 
และหน่วยงานในท้องถ่ิน ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สำาเร็จ 
    ๓.ด้านปัญหาการบุกรุกที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสม
มานานนั้น ควรใช้กลไกของชุมชนแก้ไขปัญหา เช่น ให้
กำานัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเจรจาพูดคุยเพื่อชี้แจง โดย
พยายามให้หน่วยงานของรัฐเข้าดำาเนินการให้น้อยที่สุด 

เพื่อลดความขัดแย้ง
    ๔.ควรมีการประชุม หารือ เพื่อจัดทำานโยบาย
ของโครงการที่ล้าสมัยขึ้นใหม่ให้ทันต่อสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงโดยสร้างระบบการทำางานที่ครอบคลุม 
สามารถตรวจสอบและติดตามได้

ครั้งที่ ๗ : วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ได้เห็น
ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ คือ มีความเขียวชอุ่ม
แตกต่างไปสภาพเดิมโดยสิ้นเชิง ซึ่งสามารถยืนยันได้จริง 
เพราะเมื่อปี ๒๕๒๓ ได้มารับราชการท่ีอำาเภอสนามไชยเขต 
ซึ ่งแยกออกมาจากอำาเภอพนมสารคาม จึงได้เห็นว่า
สภาพพื้นที่ในสมัยนั้นแห้งแล้งจริง ชาวไร่มันสำาปะหลัง
ได้ผลผลิตที่มีขนาดหัวเล็กลง ราคาผลผลิตตกต่ำา ไม่มี
ใครคิดว่าพื ้นที ่บริเวณนี้จะมีสภาพที่ดีขึ ้นได้ จนเมื ่อ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินมาและ
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พระราชทานแนวพระราชดำาริในการพัฒนาด้านต่างๆ 
เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีจนฟ้ืนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงหาก
พระองค์ไม่ทรงริเร่ิม สภาพพ้ืนท่ีอาจจะอยู่ในสภาพแห้งแล้ง
เช่นน้ัน จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได้ ซ่ึงพวก
เราทุกคนควรน้อมรำาลึกถึงและร่วมสืบสานต่อไป

ครั้งที่ ๘ : วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง ในเขตพื้นที่
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ได้แก่
 •โครงการลุ่มน้ำาป่าสักอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
จังหวัดลพบุรี
 •ศูนย์เรียนรู้ชุมชนน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นายสำาราญ หน่อนาคำา หมู่ท่ี ๗  จังหวัดสระบุรี
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 •โครงการลุ่มน้ำาป่าสักอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดลพบุรี
 ๑.ควรให้ความสำาคัญกับนักบินฝนหลวง ปัจจุบัน
ทำางานหนัก ค่าตอบแทนน้อยทำาให้ขาดแคลนนักบิน 

เนื่องจากนักบินลาออกไปทำางานที่อื่น จึงควรมีการฝึก
ทดแทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำานักงาน ก.พ. จึง
ควรพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้เป็นการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
     ๒.เนื่องจากฝนทิ้งช่วงยาว ทำาให้เมื่อฝนตกลงมา 
ดินจึงซับน้ำาไว้ ทำาให้น้ำาไม่ไหลลงอ่าง มีการศึกษาเรื่อง
ธนาคารน้ำาใต้ดินไว้ อาจจะนำาวิธีนี้มาพัฒนาเป็นหนทาง
หนึ่งซึ่งสามารถนำาน้ำามาใช้ได้
    ๓.วิกฤติน้ำาท่วม และน้ำาแล้ง และการบริหารของ
นักการเมือง ชลประทานจะต้องมีหลักการและอยู่บนพื้น
ฐานของการบริหารจัดการน้ำาท่ีถูกต้อง และจะต้องช้ีแจงกับ
สื่อมวลชน ประชาชน ให้เข้าใจตามหลักการ น้ำาจากเหนือ
ลงใต้นั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ
    ๔.หน่วยงานราชการควรส่งเสริมชาวบ้านไม่ให้ปลูก
พืชเชิงเดี่ยว ในช่วงฤดูแล้งควรส่งเสริมพืชจำาพวกที่ใช้น้ำาน้อย
 ๕.การปล่อยน้ำาจืดเพื่อไล่น้ำาเค็ม ควรปล่อยใน
ปริมาณที่เหมาะสม อย่าให้มากกว่าน้ำาที่เข้าเขื่อน
    ๖.ควรมีการศึกษาและส่งเสริมการใช้โซล่าเซลล์
เพื่อสูบน้ำาบาดาลขึ้นมาใช้ในการทำาเกษตรสำาหรับพืชที่ใช้
น้ำาน้อย
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 •ศูนย์เรียนรู้ชุมชนน้อมนำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง นายสำาราญ หน่อนาคำา หมู่ที ่ ๗ 
ตำาบลพระยาทด อำาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 ๑.การทำาการเกษตรแบบการปลูกพืชเชิงเด่ียว 
การทำานาปีละ ๒ ครั้ง ถ้าน้ำาไม่ดีต้องปรับเปลี่ยน อย่ายึด
ติดแบบเดิม ให้หาพืชอย่างอื่นที่สามารถทำาการเกษตรได้
มาทดแทน อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้องเขามาส่งเสริมให้กับเกษตรกร
    ๒.การทำาเกษตรระบบน้ำาหยดมาใช้ในพื้นที่ โดย
ให้พัฒนาถังน้ำายกสูงประมาณ ๒ เมตร อาจจะพัฒนาให้มี
มอเตอร์ด้วยก็ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำาในการเกษตรได้
          
ครั้งที่ ๙ : วันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง ในเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ได้แก่
 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาบริเวณบ้านภูไทร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 • ศูนย์ ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัด 
ญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 •  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 • โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาบริเวณบ้านภูไทร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดชลบุรี
 ๑.การมาติดตามการดำาเนินงานโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำาบริเวณบ้านภูไทรอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ             
ในครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นช่วง
ก่อนที ่จะเริ ่มดำาเนินการก่อสร้าง จนกระทั ่งได้มีการ
ดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จึง
ถือเป็นโอกาสดีท่ีจะได้มาเยี่ยมและให้กำาลังใจแก่ทุกคน
อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ อีกทั้งเป็นเรื่องดีที่การก่อสร้างยัง
สามารถประหยัดงบประมาณได้มากถึงสามล้านบาท ซ่ึงจะ
ได้นำาความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งทรงมีความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรอยู่ เสมอ 
ให้ทรงทราบ ด้วยพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะ
องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนการดำาเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั่วทุกภาคของประเทศให้เป็น
ไปโดยมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
   ๒.ในด้านท่ีมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น้ำาในโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำาบริเวณบ้านภูไทรอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการน้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะส่งผล
ดีต่อชุมชนโดยรวม การแบ่งปันน้ำาระหว่างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำา
เป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคัญและจะนำามาซ่ึงความเข้มแข็งของกลุ่ม
และชุมชนจึงขอให้สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำาได้คำานึงถึงการแบ่งปัน
น้ำาใช้อยู่เสมอ
   ๓.การใช้น้ำาเพื่อการเกษตรควรมีการศึกษา
ทดสอบเกี่ยวกับการนำาพืชพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ๆ ที่ตลาดมี
ความต้องการมาปลูกในพื้นที่เพิ่มขึ้น เช่น ว่านหางจระเข้
ซ่ึงปัจจุบันเกษตรกรแถบจังหวัดเพชรบุรีมีความนิยมปลูก
มากขึ้น เพราะเป็นที่ต้องการของประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น 
จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทดแทนผลผลิต
ยางพาราที่มีราคาตกต่ำา
   ๔.นับแต่นี้ไปปริมาณน้ำาที่เพิ่มขึ้นจากโครงการที่
ได้พระราชทานนี้ จะสร้างสุขให้แก่ราษฎรบ้านภูไทร ซึ่ง
จะร่วมใจในการดูแลรักษาให้เกิดความยั่งยืนสืบไป ในวัน
นี้ทุกคนจึงได้มาร่วมในกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและลดการตื้นเขิน
ของสระน้ำาอีกด้วย
 ๕.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำาบริเวณบ้านภูไทร 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่นัก 
แต่นับว่าจะเป็นโอกาสที่จะช่วยให้พืชผลทางการเกษตร
ของราษฎรบ้านภูไทรไม่เสียหายไปทั้งหมดจากการ
ขาดแคลนน้ำา โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ฝนกำาลังจะมา
   ๖.การมีความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาแหล่ง
น้ำาท่ีทรงพระราชทานน้ี เพ่ือท่ีพระราชปณิธานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีจะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริของพระราชบิดา จะ
ได้นำาความเป็นมงคลมาสู่ชีวิตของราษฎรในชุมชนแห่งน้ี
อย่างย่ังยืนสืบไป
 •โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดชลบุรี
 ๑.การที่ระบบน้ำาเพื่อการอุปโภค – บริโภคของ 
โครงการพัฒนาพื้นที่ โดยรอบวัดญาณสั งวราราม
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ก่อสร้างและใช้
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งานมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี และได้เสื่อม
สภาพลง ส่งผลให้ไม่สามารถแจกจ่ายน้ำาให้แก่หน่วยงาน
ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ในเบื้องต้นมีการนำา
โครงการขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
เข้าสู่พื้นที่โครงการเข้าสู่ระบบงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
   ๒.เห็นด้วยกับกรมชลประทานท่ีจะได้มีการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
แหล่งน้ำาในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบวัดญาณ
สังวรารามวรมหาวิหารอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ เพ่ือให้
เกิดความม่ันคงและเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
โครงการ
    ๓.ควรมีการพิจารณาปรับปรุงคำาส่ังแต่งต้ังคณะ
อนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบวัดญาณ
สังวรารามฯ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำาเนินงานของโครงการ
   ๔ .การบริหารและดำ า เนิ น งานของมู ลนิ ธิ
พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์โดยไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ อีกท้ังไม่สามารถหารายได้
จากการมาใช้สถานที่จอดรถของนักท่องเที่ยวจำานวนมาก 
(แต่เกิดความพังเสียหายของถนนและระบบสาธาณูปโภค
ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานกว่า ๓๐ ปี) จึงมีเพียง
การนำาเงินทำาบุญของพุทธศาสนิกชนมาใช้ในการดำาเนิน
งานตลอดมา โดยหากสามารถขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว จะช่วยให้การ
บริหารงานของมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขา 
ชีจรรย์มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ครั้งที่ ๑๐ : วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคกลาง ในเขตพื้นที่
จังหวัดลพบุรี ได้แก่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหินอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ 
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยซับสอง
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหินอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ
 ๑.ขอให้ประชาชนเกิดความตระหนักการใช้
ทรัพยากรน้ำา และปลูกฝังการมีจิตสำานึกการประหยัด
น้ำาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้มีน้ำาใช้ไว้สำาหรับการเกษตร 
อุปโภค-บริโภค ต่อไป
 ๒.การจัดตั้ งกลุ่มผู้ ใช้น้ำ าในเขตชลประทาน 
ขอให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา
และพัฒนาแหล่งน้ำาเพื่อให้การใช้เกิดประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน
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ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขต
พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาน้ำาชีอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลชีบน อำาเภอบ้านเขว้า และอำาเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านนาเจริญ ตำาบลหนองแวง อำาเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาน้ำาชีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลชีบน อำาเภอบ้านเขว้าและอำาเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ โครงการอ่างเก็บน้ำาพระอาจารย์จื่อ (ลำากระจวน) ตำาบลท่ากูบ อำาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการ
บรรเทาอุทกภัย จังหวัดชัยภูมิ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน
ในจังหวัดชัยภูมิ ให้สำานักงาน กปร. ประสานกรมชลประทานจัดทำารายงานสรุปรายละเอียดแผนงานโครงการให้ทราบใน
ภาพรวมด้วย

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องคมนตรีได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๘ ครั้ง พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขต
พื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้แก่
 •ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลห้วยยาง อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • โครงการประตูระบายน้ำาลำาน้ำาพุง-น้ำาก่ำา อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลตองโขบ อำาเภอโคกศรีสุพรรณ 
   จังหวัดสกลนคร
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขม้ินฯ สามารถเข้ามาจับสัตว์น้ำาบริเวณอ่างเก็บน้ำาเพ่ือยังชีพได้ 
และช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรสัตวน์้ำาในอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นฯ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
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 ๒.โครงการประตูระบายน้ำาลำาน้ำาพุง-น้ำาก่ำา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในบริเวณบ้านด่านม่วงคำา 
ตำาบลด่านม่วงคำา อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเป็นจุดที่ลำาน้ำาก่ำามีความแคบและคดโค้งที่สุด ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการ
ขุดคลองลัดตามลำาน้ำาก่ำาให้ตัดตรง เพื่อลดระยะทางและ
เวลาในการไหลของน้ำาในฤดูน้ำาหลาก จะทำาให้สามารถ
บรรเทาอุทกภัยในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 
และนายอำาพน กิตติอำาพล องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำานาจเจริญ 
ได้แก่
 •การประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่สำานักงาน
ชลประทานที่ ๗ ติดตามผลการดำาเนินงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
และแผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยบอนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ ตำาบลสีวิเชียร อำาเภอน้ำายืน จังหวัด
อุบลราชธานี 
 • โ ค ร งก า รฝ ายห้ ว ยย า งอั น เ นื่ อ ง ม าจ าก 
พระราชดำาริ ตำาบลกุดปลาดุก อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ 
จังหวัดอำานาจเจริญ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
   ๑.รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน
โครงการ ทั้งในด้านการพิจารณาเลื่อนจุดก่อสร้าง และ
ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ซึ่งไม่
เห็นด้วยกับการเลื่อนจุดก่อสร้างเนื่องจากจะมีผลกระทบ
กับราษฎรเป็นจำานวนมาก และยืนยันให้ก่อสร้างโครงการ
ในจุดที่พิจารณาไว้เดิม
 ๒.ขอให้กรมชลประทาน สำานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี ๙ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และจังหวัด
อุบลราชธานี ร่วมกันพิจารณาปรับลดระดับสันเขื่อน
หรือระดับเก ็บกักน้ ำาลง เพื ่อลดผลกระทบต่อพื้นที ่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม รวมถึงจัดทำาข้อมูลในด้าน
เหตุผลความจำาเป็นและผลประโยชน์ของโครงการในมิติ
ต่างๆ โดยดูความสมดุล ๒ ด้าน ในด้านการอนุรักษ์และ
การพัฒนาไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
นิเวศในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบพื้นท่ีถูกน้ำาท่วมจำานวน 
๒๓๘ ไร่ กับพื ้นที ่เขตรักษาพันธุ ์สัตว์ป่ายอดโดมซึ ่ง
มีจำานวนมากกว่าแสนไร่ และมาตรการฟื้นฟูและดูแล
ระบบนิเวศในระยะยาวภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมน้ำาหนักของข้อมูลให้มีหลากหลายมิติ
มากยิ่งขึ้นและดำาเนินการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวให้
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ใช้ประกอบ
การพิจารณาคำาขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ยอดโดมต่อไป
 ๓.ขอให้สำานักงาน กปร. และกรมชลประทาน เร่งรัด
การดำาเนินงานโครงการประตูระบายน้ำา ลำาน้ำาพุง - น้ำาก่ำา 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร
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 ๔.ขอให้สำานักงาน กปร. พิจารณาเกี่ยวกับโครงการในลักษณะการขุดลอกแหล่งน้ำา โดยควรมีการผลักดันเข้าสู่
ระบบงบบูรณาการของจังหวัดให้มากขึ้น
 ๕.ขอให้กรมชลประทานพิจารณานำาอากาศยานไร้คนขับ (Drone) บินเก็บข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำาลำาห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่ที่สอดคล้อง
กับปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขแผนที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
 ๖.ให้สำานักงาน กปร. จัดทำาสรุปพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนที่พระราชทาน
โดยตรงและฎีกาที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ พร้อมสถานะของโครงการ

ครั้งที่ ๔ : วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขต
พื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
 •การประชุมเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำา อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผลการดำาเนินงานโครงการอันเนื ่องมา
จากพระราชดำาริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ และแผนการดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 •ติดตามผลการดำาเนินงานอ่างเก็บน้ำาห้วยไผ่ อำาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไร่ ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำาบลหนองแคน อำาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
และโครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำาเหนืออ่างเก็บน้ำาห้วยแคน – ห้วยไร่ – ห้วยขาหน้าอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำาเนินการขับเคล่ือนเรียบร้อยแล้ว เหลือโครงการอ่างเก็บน้ำา
ลำาห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ที่ยังติดปัญหาและยังไม่เริ่มดำาเนินการ  
 ๒.ขอให้กรมชลประทานและจังหวัดช่วยกันดูแล หลังจากที่เราดำาเนินโครงการของรัชกาลที่ ๙ เสร็จแล้ว 
ก็คงจะต้องหาพื้นที่ดำาเนินการต่อ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจังหวัดก็อาจจะสังเกตและปรึกษาทาง
กรมชลประทานว่าควรจะมีโครงการอะไรได้บ้าง เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำา และปัญหาน้ำาท่วมได้ทั้งสองอย่าง และ
ให้ช่วยกันคิดวิธีการที่จะช่วยบรรเทาภัยธรรมชาติในลักษณะนี้ได้ โดยขอให้เสนอมาเป็นโครงการผ่านกรมชลประทาน 
ก็จะได้นำามาพิจารณาแล้วจึงค่อยนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป
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ครั้งที่ ๕ : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียง
เหนือในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้แก่
 • ประชุมติดตามผลการดำาเนินงานร่วมกับคณะ
อนุกรรมการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
ณ อาคารสัมมนา ๓ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัด
สกลนคร
 • ผลการดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ และแผนการ
ดำาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑ .สืบ เนื่ อ งจากคำ าสั่ งคณะกรรมการบริหาร
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
ที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการดำาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

ภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ในการนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร ประธานอนุกรรมการดำาเนินงานโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้ขอให้พิจารณาทบทวน
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดำาเนินงานโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และคณะอนุกรรมการดำาเนิน
งานโครงการศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ  
ท้ัง ๔ แห่ง ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดนครพนม และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วน โดยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเก่ียวข้องอยู่ใน
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดำาเนินงานโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ หรือได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การประชุม เพื่อกำาหนดกรอบแนวทางการดำาเนินงานให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการ
ดำาเนินงานระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และศูนย์
สาขาฯ ท้ัง ๔ แห่ง
 ๒.ประเด็นเรื่องการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ฯ ได้หมด
อายุลง และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ประโยชน์
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินั้น คณะอนุกรรมการฯ และคณะ 
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ที่ปรึกษาฯ ได้รับทราบถึงลักษณะการดำาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งตลอดระยะ
เวลา ๓๗ ปีที่ผ่านมามีการดำาเนินงานด้านการอนุรักษ์พื้นที่ป่า และทำาประโยชน์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง 
จึงเห็นควรให้ดำาเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ตามระเบียบกรมป่าไม้ตามขั้นตอนต่อไป

ครั้งที่ ๖ : วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ นายอำาพน กิตติอำาพล องคมนตรี
 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และ นายอำาพน กิตติอำาพน องคมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ มีการ 
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำาภู กรมชลประทาน สรุปประเด็นสำาคัญ ดังนี้
 ๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพิ่มเติม สำานักงาน
องคมนตรี ได้มีคำาสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้แต่งตั้งรองประธานกรรมการติดตามและ 
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพิ่มเติม ประกอบด้วย
     นายอำาพน กิตติอำาพน องคมนตรี  เป็น รองประธานฯ
     พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี  เป็น รองประธานฯ
     พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี  เป็น รองประธานฯ
 ๒.สรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.การเตรียมความพร้อมเรื่องสถานการณ์น้ำาในอนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.การปรับ Rule Curve ให้พิจารณาปัจจัยปริมาณน้ำาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นสำาคัญ และนำา
การคาดหมายจำานวนพายุเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย
 ๒.หลังจากที่สรุปในวันนี้ได้แล้วว่าสถานการณ์น้ำาจะเป็นอย่างไร ขอให้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีส่วน 
สำาคัญมาก พร้อมทั้งประสานการดำาเนินการกับคณะกรรมการต่างๆ ในลุ่มน้ำานี้ ให้ได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อให้
สามารถปรับแผนได้ตามความเป็นจริง
 ๓.การทำางานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและสำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ(สทนช.) เน่ืองจากท้ังสองหน่วย
งานมีการใช้ข้อมูลและมีกระบวนการทำางานบางอย่างที่คาบเกี่ยวกัน ในส่วนของ สทนช. จะมีองค์ความรู้เรื่องภูมิภาค 
รวมไปถึงข้อมูลของต่างประเทศ ควรต้องมีการเชื่อมโยงความก้าวหน้าและประสานการทำางานระหว่างกันอย่างใกล้ชิด 
ขอให้กรมชลประทานและ สทนช. ส่งรายงานความก้าวหน้า ในการดำาเนินงาน เดือนละ ๑ คร้ัง จะได้นำาข้อมูลจากท้ังสอง
หน่วยงานมาผสานกัน ทำาให้สามารถติดตามและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
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๔.ภายในต้นเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒  ควรต้องมีการประชุม 
ท้ัง ๓ ลุ่มน้ำา เพ่ือรับทราบสถานะและเตรียมความพร้อมรับ 
มือกับสถานการณ์

 
ครั้งที่ ๗ : วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี  
และ นายอำาพน กิตติอำาพล องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
 •เขื่อนอุบลรัตน์ อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ำาตำาบลบ้านดงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ  ตำาบลบ้านดง 
อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 จากข้อมูลปริมาณน้ำาที่สะสมอยู่ในอ่างเก็บน้ำา 
และการคาดการณ์น้ำาฝนในช่วงครึ่งหลังของฤดูฝน สรุปได ้
ว่าพื้นที่ลุ่มน้ำาชีอยู่ในสถานการณ์น้ำาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานสถานการณ์ภัยแล้งที่ สทนช. ได้สรุปเพื่อเสนอ 
ครม. ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำา
ในภาวะน้ำาน้อย ดังนี้  
 ๑.ติดตามสภาพอากาศและปริมานน้ำาฝนอย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณน้ำาในเขื่อนขนาด
ใหญ่ และอ่างเก็บน้ำาขนาดกลาง 
 ๒.เน้นการจัดสรรน้ำาเพ่ือการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก 
เพ่ือให้เพียงพอถึงส้ินฤดูแล้ง วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 ๓.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
มหาดไทย เร่งสำารวจความเสียหายที่อาจเกิดจากภัยแล้ง

หรือฝนทิ้งช่วง และเก็บข้อมูลด้านเกษตรกรให้ครบถ้วน 
ก่อนที่จะออกประกาศภาวะต่างๆ แก่ประชาชน เพื่อที่
จะได้มีมาตรการชดเชยได้อย่างทั่วถึง
 ๔.ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างเร่งด่วนและเป็น
ระบบ

ครั้งที่ ๘ : วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียง
เหนือในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่
 • ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดศรีสะเกษ
 •อ่างเก็บน้ำาห้วยต๊ึกชู ตำาบลห้วยต๊ึกชู อำาเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ
 • แปลงเกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน 
นายเกษมศิลป์  เสนาจ บ้านเลขที่ ๑๖๖ หมู่ที่ ๙ ตำาบล
ห้วยตึ๊กชู อำาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 องคมนตรีได้มีข้อเสนอแนะว่า ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ควรพิจารณาดำาเนิน
การทำาความสะอาด ขุดลอกตะกอนดิน และซ่อมแซม คลองส่งน้ำาชลประทาน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฯ 
ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา ๙๐๔ วปร. ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสำานักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) ได้ประสานการจัดทำาแผนการ
ดำาเนินงานและปฏิบัติงานจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

ครั้งที่ ๙ : วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และนายอำาพน กิตติอำาพล องคมนตรี
เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาน้ำาชีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลชีบน อำาเภอบ้านเขว้า และอำาเภอหนองบัวระเหว 
จังหวัดชัยภูมิ 
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บ้านนาเจริญ ตำาบลหนองแวง อำาเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.จังหวัดชัยภูมิเป็นพื้นที่ที่มีความสำาคัญที่สุดสำาหรับการเก็บกักน้ำา เพราะหากเลยจากจังหวัดชัยภูมิไปก็จะ
ไม่มีแหล่งเก็บน้ำาขนาดใหญ่ ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิสามารถเริ่ม
ดำาเนินการได้เนื่องจากราษฎรในจังหวัดชัยภูมิให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 ๒.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาในจังหวัดชัยภูมินี้เป็นโครงการที่มีความสำาคัญต่อการบริหารจัดการน้ำาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นต้นแมน่้ำาชี ซึ่งแมน้่ำาชีมีความยาวมาก ไหลผ่านพื้นที่ในหลายจังหวัด 
ดังนั้น ถ้าสามารถบริหารจัดการบริเวณตอนบนของแมน้่ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะทำาให้พื้นที่ในเขตตอนล่าง
ปลอดจากอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งการเสียสละของเกษตรกรและชาวจังหวัดชัยภูมิจะสามารถช่วยพื้นที่ตอนล่างได้มาก 
นับว่าเป็นประโยชน์มหาศาล
 ๓.โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาน้ำาชีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและโครงการอ่างเก็บน้ำาลำาสะพุงอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ ท้ัง ๒ แห่งน้ี นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการบรรเทาภัยแล้งแล้ว ยังช่วยชะลอน้ำาป้องกันการเกิดอุทกภัยด้วย 
ดังนั้น ขอให้พิจารณาศึกษาความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำาฝนช่วยชะลอน้ำา ลดความรุนแรงจากอุทกภัยของ
แต่ละอ่างต่อไปด้วย
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 ๔.จังหวัดชัยภูมินับเป็นจังหวัดที่จะสามารถช่วยเหลือเรื่องน้ำาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มาก ดังนั้นการ
สร้างอ่างเก็บน้ำาบริเวณนี้จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นภูเขาจึงเหมาะแก่การสร้าง
อ่างเก็บน้ำาเพราะสามารถกักเก็บน้ำาได้จำานวนมาก และสามารถส่งไปช่วยเหลือจังหวัดต่างๆได้ หากสามารถบริหาร
จัดการได้ดีก็จะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ ทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
 ๕.โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาน้ำาชีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและโครงการอ่างเก็บน้ำาลำาสะพุงอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ ทั้ง ๒ แห่งนี้ จะสำาเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจังหวัดต่างๆ จะได้
รับประโยชน์จากการเสียสละของชาวจังหวัดชัยภูมิด้วย ส่งผลให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความสุขร่วมกัน 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องคมนตรีได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๑๒ ครั้ง พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

ภาคเหนือ

ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ปอน อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ฮอด อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่ป่าไผ่ อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ขั้นตอนและกระบวนการทำางานด้วย
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ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริพื้นท่ีภาคเหนือใน
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำาปาง และพะเยา 
ได้แก่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยลอย อำาเภอวังเหนือ 
จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบ 
อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่อาง อำาเภอเมืองลำาปาง 
จังหวัดลำาปาง
 • โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำาล้อม อำาเภอเมือง
ลำาปาง จังหวัดลำาปาง
 • โครงการสถานีสูบน้ำาแม่เชียงรายลุ่ม ๒ 
อำาเภอแม่พริก จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโป่งแงะพร้อมระบบ 
ส่งน้ำา อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 • โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่ง
น้ำาบ้านหนองเสา อำาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยรู อำาเภอปง จังหวัดพะเยา
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่เมาะ อำาเภอปง จังหวัดพะเยา
 • โครงการทำานบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคาร
ประกอบ อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยหม้ออุ่ง อำาเภอพาน 
จังหวัดเชียราย
 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำาริ
ดอยฟ้าห่มปก อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังน้ี
 ๑.ขอให้กรมชลประทานจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพ่ือ
ประสานการดำาเนินงานด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และติดตามความ
ก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน
 ๒.ขอให้กรมชลประทานร่วมกับสำานักงาน กปร. 
จัดการประชุมเรื่องงบประมาณสนับสนุนโครงการภาย
ใต้การดำาเนินงานของคณะขับเคลื่อนฯ เพื่อให้ดำาเนินการ
สนองพระราชดำาริได้อย่างครบถ้วน
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 ๓.การก่อสร้างสถานีสูบน้ำา ขอให้เน้นการใช้ประโยชนแ์ละการบำารุงรักษาควบคู่กัน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่
 ๔.การติดตามการใช้ประโยชน์ของโครงการฯ คณะที่ปรึกษาเสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการใช้
ประโยชน์จากน้ำาหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเสนอให้มีคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมชลประทาน และสำานักงาน กปร. เพื่อร่วมกันพิจารณานำาน้ำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป
  
ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ลำาปาง และลำาพูน ได้แก่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่สุย อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านป่าตึงงาม อำาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำาพูน
 • โครงการอ่างห้วยป่ากล้วย อำาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำาพูน
 • โครงการอุโมงค์ผันน้ำาแม่งัด-แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำาบลอมก๋อย
 • โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริ ดอยแบแล ตำาบลสบโขง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามหนังสือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นำาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เร็วที่สุด
 ๒.ขอให้ไปติดตามแผนที่แนบท้ายให้ชัดเจนและถูกต้อง เนื่องจากจะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งหากแผนที่
แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาถูกต้อง จะทำาให้การอนุญาตมีความรวดเร็วขึ้น
 ๓.ขอให้กรมทางหลวงชนบท และกองทัพภาคที่ ๓ จัดทำา Time Frame เพื่อให้มีแผนในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนเพื่อประกอบการติดตามงานของทุกหน่วยงานร่วมกันอย่างมีระบบ
     

ครั้งที่ ๔ : วันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
 • โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริบ้านดงเย็น อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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 • โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริ
ดอยอมพาย อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำาริ
บ้านนาเกียน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ให้สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) 
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืช  
ดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี 
อิ น ท น น ท์ ต า ม พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ ใ น พื้ น ที่ ภ า ค เ ห นื อ 
(ดอยอินทนนท์) ร่วมกันโดยการสร้างโรงเรือนอนุรักษ ์
ก ล้ ว ย ไ ม้ เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ เ น่ื อ ง ใ น โ อ ก า ส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิก ิต ิ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ และองคมนตรีได้มอบถุงพระราชทาน
ให้แก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำานวน ๑๒๕ ถุง 
พร้อมได้พูดคุยกับชาวบ้านสรุปว่าพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานท่ีจะสืบสาน รักษา ต่อยอด 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำาที่ยัง 
ไม่ได้ดำาเนินการก็จะพยายามขับเคล่ือนให้สามารถดำาเนินการ 
ได้จนแล้วเสร็จ ซึ่งบางโครงการเป็นโครงการขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อาจต้อง
เสียที่ดินไปเพื่อใช้ก่อสร้าง ดังนั้น จึงต้องมีการชี้แจง
ทำาความเข้าใจและดูแลพี่น้องเหล่านั้นในฐานะผู้สูญเสีย 
แต่เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำาให้มีแหล่งน้ำาใช้เพื่อการ
ดำารงชีวิตที่อุดมสมบูรณ์

ครั้งที่ ๕ : วันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำาแพงเพชร แพร่ สุโขทัย 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก และเพชรบูรณ์ ได้แก่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาขาว อำาเภอคลองลาน 
จังหวัดกำาแพงเพชร
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองขลุง อำาเภอคลองลาน 
จังหวัดกำาแพงเพชร
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่สำา อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่แคม อำาเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไร่ อำาเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย
 •โครงการประตูระบายน้ำาบ้านป่าซ่าน อำาเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาล้องปูพร้อมระบบ
ส่งน้ำา อำาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยมะหุ่งพร้อม
ระบบส่งน้ำา อำาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โครงการสถานีสูบน้ำาพลังงานไฟฟ้าบ้านหนอง
แม่ล่าง อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาตาดมะค่าพร้อมระบบส่งน้ำา 
อำาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 • โครงการก่ อส ร้ า งอ่ า ง เก็ บน้ำ าคลองข่ อย 
อำาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยคลองไม้แดง 
บ้านท่าไผ่ พร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอเงา จังหวัดตาก
 • โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ำา หน่วยสูบน้ำาที่ ๙ อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก
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 •โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก
 • โครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๖ : วันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำาปาง และเพชรบูรณ์ ได้แก่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่งาว อำาเภองาว จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่บอม (แม่ตุ๋ย) พร้อมอาคารประกอบ อำาเภอเมืองปาน จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่อาง อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแหน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง
 • โครงการฝายแม่อางบ้านดงพร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่จางตอนบน อำาเภอแม่เมาะ จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำา บ้านปางอ้า อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง
 • โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำาล้อม อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง
 • โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า บ้านแม่เชียงราย ลุ่ม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอแม่พริก จังหวัดลำาปาง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาเครือข่าย (อ่างพวง) ของลุ่มน้ำาป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 • โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดน่าน
 • โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุข-บ้านขุนกำาลัง ตำาบลขุนควร อำาเภอปง จังหวัดพะเยา
 • โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลเมืองนะ 
   อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้สำานักงาน กปร. จัดทำาหนังสือนำาเรียน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ ปัญหาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนบ้านกอกบ้านจูน เนื่องจากประสบปัญหาด้านคุณภาพ
เครื่องรับสัญญาณ ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ๒.ให้กรมชลประทาน สำารวจ หาแนวทางการจัดทำางานระบบกระจายน้ำาเพื่อทำานาขั้นบันได ให้ครอบคลุม 
พื้นที่ ๕๐๐ ไร่
 ๓.ให้สำานักงาน กปร. ทำาหนังสือไปยัง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำากัด เสนอ นายพลากร สุวรรณรัฐ 
องคมนตรี เพื่อกรุณาลงนาม ในการขอความอนุเคราะห์รถไถนาจำานวน ๕ คัน และเครื่องสับบด สำาหรับทำาปุ๋ยหมัก 
และขอให้สำานักงาน กปร. ตรวจสอบความต้องการรถไถขนาดใหญ่เพิ่มเติม เพื่อจะได้ขอความอนุเคราะห์ไปในคราว
เดียวกัน
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 ๔ . ให้ ขยายพื้ นที่ น าข้ า วขั้ นบั น ได ในพื้ นที่
โครงการบ้านทุ่งต้นงิ้ว และขอให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำาเนิน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. เพื่อดำาเนินงาน
ต่อไป
 ๕.ให้สำานักงาน กปร. ประสานไปยังกองทุน
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเพื่อทราบผลการดำาเนิน
งานติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำาหรับส่งเสริม
กิจกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแม่ตื่น
 ๖.ให้สำานักงาน กปร. ประสานไปยังกระทรวง
ศึกษาธิการ ในการพิจารณาสนับสนุนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จำานวน ๒๐ เครื่อง และรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำานวน 
๑ คัน แก่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว
 ๗ . ให้ กรม ป่า ไ ม้ เร่ ง รั ดพิ จารณาการขอใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ ในการดำาเนินงานก่อสร้างถนนวงแหวน
เชื่อมต่อ ๔ ตำาบลของอำาเภออมก๋อย

 ครั้งที่ ๗ : วันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพลากร 
สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริพื้นท่ีภาคเหนือใน
เขตพื้นที่จังหวัดตาก กำาแพงเพชร แพร่ และสุโขทัย ได้แก่
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองน้ำาขาว อำาเภอคลองลาน 
จังหวัดกำาแพงเพชร
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองขลุง อำาเภอคลองลาน 
จังหวัดกำาแพงเพชร
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่สำา อำาเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยไร่ อำาเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

 •โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่แคม อำาเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่
 •โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าบ้าน
หาดรั่วพร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยคลองไม้แดง 
พร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยตาดมะค่าพร้อมระบบ
ส่งน้ำา อำาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาคลองข่อยพร้อม
ระบบส่งน้ำา อำาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • โครงการสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าบ้านคลองไม้แดง
พร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก
 • โครงการสถานีสูบน้ำาพลังงานไฟฟ้าบ้านหนอง
แม่ล่างพร้อมระบบส่งน้ำา อำาเภอสามเงา
 • โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ำาหน่วยสูบน้ำาที่ ๙ และ ๑๐ อำาเภอสามเงา
จังหวัดตาก
 • โครงการประปาภูเขาบ้านปางส่างคำาพร้อม
ระบบส่งน้ำา อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • โครงการจัดทำาแหล่งอาหารสัตว์ระบบประปา
ภูเขาเพ่ือการอนุรักษ์และการคุ้มครองพ้ืนท่ีอย่างมีส่วน
ร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อำาเภอสามเงา จังหวัด
ตาก จำานวน ๖ แห่ง
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองมดแดงอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริ อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองไพรอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ อำาเภอเมือง จังหวัดกำาแพงเพชร
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดการรับประโยชน์ใน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำา เช่น ราษฎรใช้น้ำาจากแหล่งน้ำา 
เป็นประโยชน์อะไรบ้าง มีความแตกต่างจากก่อนมีแหล่ง
น้ำาอย่างไร ใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ
เพาะปลูกพืชชนิดใดและมีรายได้แตกต่างจากเดิมหรือไม่ 
เป็นต้น
 ๒.ให้กรมชลประทานทำาข้อตกลงร่วมกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการลดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรในโครงการท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า 
เช่น สถานีสูบน้ำา เป็นต้น
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 ๓.ให้สำานักงาน กปร. ทำาความตกลงกับสำานักงบประมาณเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีของการ
ดำาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 ๔.ให้กรมชลประทานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำานักงาน กปร. ร่วมกันดำาเนินการ
จดัหาแหล่งน้ำาสนับสนนุโครงการสถานพัีฒนาการเกษตรทีส่งูตามพระราชดำาริบา้นปา่คา (ฝายหว้ยน้ำาอุน่พร้อมระบบสง่น้ำา) 
อำาเภอคลองลาน จังหวัดกำาแพงเพชร
    

ครั้งที่ ๘ : วันที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่
จังหวัดน่าน และแพร่ ได้แก่
 • โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริบ้านสบขุ่น อำาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลสวนเขื่อน อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแม่จอกน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบลทุ่งแล้ง อำาเภอลอง จังหวัดแพร่
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.ขอให้กรมชลประทาน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำาแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านสบขุ่นและบ้านดอยติ้ว
 ๒.การกำาจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนผีเสื้อที่เจาะลำาต้นข้าวโพด ขอให้เกษตรจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือให้ความ
รู้เรื่องการกำาจัดแมลงด้วยวิธีปลอดภัย เช่น ใช้ตัวห้ำาและตัวเบียนซึ่งจะจับแมลงศัตรูพืชกินเป็นอาหาร หรือใช้กับดัก 
กากน้ำาตาลดักจับผีเสื้อ โดยวางให้ถี่ขึ้นเพื่อจะได้จับผีเสื้อได้มากขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร สิ่งแวดล้อม 
และผู้บริโภค
 ๓.ขอให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำาปะหลังดูแลต้นพันธุ์ให้ดีเพราะจะมีราคา เนื่องจากท่อนพันธุ์จากบริเวณอีสานใต้
กำาลังมีโรคระบาด และขอให้เกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์ในท้องถิ่น อย่าซื้อท่อนพันธุ์ที่เข้ามาเร่ขาย เพราะอาจเป็นท่อนพันธุ์
ที่มาจากแหล่งที่พบโรคระบาดของมันสำาปะหลัง
 ๔.ขอให้สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ ทำาการสำารวจรายแปลงที่ดินทำากินของราษฎรในรูปแบบเดียวกับ
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริ บ้านป่าคา จังหวัดกำาแพงเพชร ซึ่งประโยชน์ของการจัดทำาแผนที่คือ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่า ช่วยยืนยันขอบเขตที่ทำากินของราษฎรและพื้นที่ป่า ทำาให้การจัดทำา
แผนช่วยเหลือของรัฐง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนได้ สำาหรับงบประมาณในการดำาเนินงาน
ขอให้จังหวัดน่าน พิจารณาสนับสนุนงบประมาณต่อไป
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 ๕.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ติดตามเรื่องค่า
ชดเชยที่ดินและการจัดหาท่ีดินทำากินให้แก่ราษฎรที่ถูก
เวนคืนที่ดินเพ่ือดำาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาแม่แคม 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 ๖.ขอให้เกษตรกรท่ีปลูกมันสำาปะหลังพยายาม
ใช้ท่อนพันธุ์ในท้องถิ่น อย่าซื้อท่อนพันธุ์ที่ใส่รถมาเร่ขาย 
เพราะอาจเป็นท่อนพันธุ์ท่ีมาจากแหล่งท่ีพบโรคระบาด
ของมันสำาปะหลัง เช่น โรคใบด่าง
 
ครั้งที่ ๙ : วันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่
 •ฐานปฏิบัติการช่องทางนาป่าแปก ฉก.ร.๗ กกล.
นเรศวร อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •โครงการฝายปางหมูอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •แปลงนาของนายจำารัส วิจิตร เกษตรกรที่ได้

รับประโยชน์จากโครงการฝายปางหมูอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ
 •ศู น ย์ บ ริ ก า ร และพัฒน าลุ่ ม น้ำ า ป า ยต าม 
พระราชดำาริ อำาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ อำาเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำาริ  
ดอยกิ่วลม บ้านแพมบก อำาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     
ครั้งที่ ๑๐ : วันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือใน
เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ได้แก่
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาเครือข่าย (อ่างพวง) ของ 
ลุ่มน้ำาป่าสัก จำานวน ๑๙ แห่ง
 •โครงการเข่ือนแควน้อยบำารุงแดน อำาเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก
 • ฐานปฏิบัติการตำารวจตระเวนชายแดน ๓๑ อำาเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 •โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยป่าแดง อำาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยท่าพล อำาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้จังหวัดเพชรบูรณ์ประสานกับการประปา
ส่วนภูมิภาค พิจารณาจัดทำาโครงการระบบส่งน้ำาจากอ่าง
เก็บน้ำาห้วยขอนแก่น อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในการจัดหาน้ำาต้นทุนเพื่อผลิตน้ำาสำาหรับอุปโภค-บริโภค
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในระยะแรกต้องใช้งบประมาณ 
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เป็นจำานวนมาก แต่ในระยะยาวถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน  เนื่องจากอ่างเก็บน้ำาห้วยขอนแก่น มีความจุจำานวน 
๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำาไหลเข้าอ่าง (inflow) เฉล่ียวันละ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเขตลุ่มน้ำาช้ัน ๑A เป็นป่าประเภทป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ได้รับน้ำาโดยตรงจากป่าต้นน้ำาของอุทยาน
แห่งชาติน้ำาหนาว ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำาที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำาตามธรรมชาติและสามารถ 
ปลดปล่อยน้ำาจากป่าต้นน้ำาลงสู่อ่างเก็บน้ำาได้ตลอดท้ังปี แม้ในช่วงฤดูแล้ง ก็จะมีน้ำาซับจากป่าต้นน้ำาในเขตอุทยานแห่งชาติ
น้ำาหนาวไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำา  จากศักยภาพพ้ืนท่ีดังกล่าวทำาให้อ่างเก็บน้ำาห้วยขอนแก่นมีปริมาณน้ำาเพียงพอต่อการบริหาร
จัดการน้ำาเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของจังหวัดเพชรบูรณ์และเพ่ือการเกษตรของราษฎรในพ้ืนท่ีได้ตลอดท้ังปี และสามารถ 
ส่งน้ำาไปเติมแหล่งน้ำาอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้อีกด้วย
 ๒.ให้ตรวจสอบศักยภาพของพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำาท่ีมีอ่างเก็บน้ำาในลักษณะเช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำาห้วยขอนแก่นท่ีรองรับ
น้ำาจากพ้ืนท่ีป่าต้นน้ำา โดยถอดบทเรียนจากโครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยขอนแก่น เพ่ือจะได้เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการ
น้ำาร่วมกับการดูแลรักษาป่าต้นน้ำาต่อไปในอนาคต
 ๓.ให้ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เตรียมการนัด
หมายประชุม ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยนำาประเด็นโครงการอ่างเก็บน้ำาเครือข่าย (อ่างพวง) ของลุ่มน้ำา 
ป่าสัก จำานวน ๑๙ แห่ง เข้าบรรจุในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเป็นอันดับแรก โดยคณะกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนฯ พิจารณากลั่นกรอง ความพร้อม และความเหมาะสมของโครงการในด้านราษฎรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม 
ตามที่กรมชลประทานเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนฯ จะได้นำาความกราบบังคมทูลฯ เพื่อขอ
พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยให้ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริต่อไป
 ๔.ให้สอบถามประเด็นโครงการอ่างเก็บน้ำาในพื้นที่ลุ่มน้ำาป่าสักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัด
ลพบุรี ไปยังพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริในพื้นที่ภาคกลาง  ว่ายังมีอ่างเก็บน้ำาใด ในพื้นที่ดังกล่าว จะนำาเข้าบรรจุในวาระการประชุม นอกเหนือจาก 
อ่างเก็บน้ำา จำานวน ๑๙ แห่ง  หรือไม่

   

ครั้งที่ ๑๑ : วันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ได้แก่
 •ฐานปฏิบัติการดอยหลักแต่ง (ร้อย ตชด.๓๓๔) อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยโป่งแงะ อำาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาแม่ข้าวต้ม อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ๑.ให้กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องฟ้ืนฟูบริเวณพ้ืนท่ีรอบอ่างเก็บน้ำา โดยให้ปลูกป่า
ทดแทน เพ่ือจะได้มีน้ำาซึมน้ำาซับและมีแหล่งน้ำาต้นทุนต่อไป

 ๒.ให้กรมชลประทานให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึง
โทษของการปลูกข้าวโพดบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำาโดยใช้
สารเคมีในปริมาณที่มาก
 ๓.ให้ ผู้นำาชุมชนและหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน  
ปลูกฝังจิตสำานึกชาวบ้าน ให้ช่วยกันรักษาและฟื้นฟูป่าไม้
 ๔.ให้กรมชลประทานแนะนำาและให้ความรู้แก่
ชาวบ้านในการช่วยกันดูแลรักษาระบบส่งน้ำา รวมไปถึง
การขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน
 
ครั้งที่ ๑๒ : วันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
 เดินทางไปประชุมและติดตามการดำาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคเหนือ 
ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ได้แก่
 • โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาล้องปูพร้อมระบบ 
อำาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยมะหุ่งพร้อมระบบ 
อำาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 •โครงการประตูระบายน้ำาบ้านป่าซ่าน อำาเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก
 •โครงการอ่างเก็บน้ำาน้ำารี อำาเภอท่าปลา จังหวัด 
อุตรดิตถ์
 •โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ อำาเภอน้ำาปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์

 • เขื่อนสิริกิติ์ อำาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 •กองร้อย ตชด.ที่ ๓๑๗ ฐานปฏิบัติการภูดู่ อำาเภอ
บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 ให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ ระบุคุณสมบัติ
รถไถคูโบต้า เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน ส่งมายังมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ เพ่ือจะได้ให้การสนับสนุนต่อไป
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 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องคมนตรีได้ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๔ ครั้ง พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังนี้

ภาคใต้

ครั้งที่ ๑ : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคใต้ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง 
ได้แก่
 • โครงการอาคารอัดน้ำาบ้านบางปริกพร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 • โครงการอาคารอัดน้ำาบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 • โครงการฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ำาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังน้ี
 องคมนตรีได้มีข้อเสนอแนะว่า หากพบว่าติดปัญหาอุปสรรคหรือเกิดการชำารุดเสียหาย ขอให้พิจารณาดำาเนิน
การปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม และขอให้ราษฎรช่วยกันดูแลรักษาโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ ให้อยู่อย่างยาวนาน มั่นคงถาวรสืบไป และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบถึงประโยชน์ที่ได้
รับจากโครงการฯ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้น้ำาต้องช่วยกันดูแล และบริหารจัดการโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ครั้งที่ ๒ : วันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 
และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริพ้ืนที่ภาคใต้ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง 
ได้แก่
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาบ้านห้วยต่อน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 • โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 • โครงการฝายบ้านด่าน ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 องคมนตรีได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ๑.ขอให้ทุกภาคส่วนนำามติที่ประชุมไปดำาเนินการขับเคลื่อนและเร่งรัดความต่อเนื่องในการติดตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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 ๒.ขอให้ทุกภาคส่วนดำาเนินการขับเคล่ือนโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ๓.การเร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชยต่างๆ ขอให้หน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการด้วยความรวดเร็ว และประชาชนท่ีได้
รับผลกระทบควรได้รับการชดเชยท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม
 ๔.เน้นย้ำาเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ ซึ่งต้องสร้างจิตสำานึกอุดมการณ์ในการเป็น
ข้าราชการที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 ๕.การบูรณาการในทุกภาคส่วน ขอให้พูดคุยกัน 
เน้นย้ำาเรื่องการสร้างความเข้าใจกับประชาชน อย่าอ้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้อง ให้นำาข้อมูลที่ถูกต้อง
มาชี้แจงให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริง

ครั้งที่ ๓ : วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพื้นที่ภาคใต้ในเขตพ้ืนท่ี
จ ังหว ัดนราธ ิวาส ศูนย์ศ ึกษาการพัฒนาพิก ุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 องคมนตรีได้มีข้อเสนอแนะว่า ขอให้ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ดำาเนิน
การศึกษาเรื่องการเพาะเห็ดหลินจือ และการเพาะเลี้ยง
มอสอย่างต่อเน่ืองรวมทั้งการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำาหรับ
จำาหน่าย และนำามาใช้ประโยชน์ด้านการเพาะปลูกต่อไป

ครั้งที่ ๔ : วันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี 
และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
 เดินทางไปติดตามการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริพ้ืนท่ีภาคใต้ในเขตพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่
 • โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาลุ่มน้ำาบางนรา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 • โครงการฝายบ้านลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำา
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 • โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ
 • โครงการส่งน้ำาและบำารุงรักษาลุ่มน้ำาโก-ลก 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 • โครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านบาวง
(เกาะโล๊ะโหนด) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อสังเกต โดยสรุปได้ดังนี้
 องคมนตรีได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 ๑.ขอให้ทุกหน่วยงานดำาเนินงานตามพระราโชบาย 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
หากมีโครงการใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขหรือติดปัญหา 
ขอให้ร่วมกันดำาเนินการแก้ไขปัญหาให้ เรียบร้อยและ 
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เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ๒.ขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริให้เผย
แพร่สู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย
 ๓.เราจึงควรน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงคิดหาแนวทางในการพัฒนาและสร้างความสุขความ
เจริญให้กับราษฎรในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ พวกเราควรที่จะปฏิบัติตัวในเรื่องการคิดดี ทำาดี และเป็นคนดีของบ้านเมืองเพื่อ
เป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
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 สำานักงาน กปร. มีภารกิจภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สำานักงาน กปร. ตามกรอบแผนงานและ
แผนปฏิบัติการประจำาปี ๒๕๖๒  โดยสรุป ดังนี้ 

 ๑.การประเมินผลโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ ได้แก่ งานตามยุทธศาสตร์ สำานักงาน กปร. 
งานตามนโยบาย จำานวน ๔ โครงการ 
 ประกอบด้วย 
 ๑)การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำา
สาขาแม่ปิง  อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒)การประเมินผลโครงการไม้ดอกเมืองหนาว 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา   
 ๓ ) ก า รป ร ะ เ มิ น ผลศู น ย์ เ รี ย น รู้ ต า มแนว 
พระราชดำาริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ ๒ แห่ง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี)
 ๔ )การประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาฯ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ครึ่งแผน  
 ๒.การติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ 
 ได้แก่ งานตามยุทธศาสตร์ สำานักงาน กปร. 
งานตามนโยบายและการติดตามผลลัพธ์การดำาเนิน
การโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริตามมาตรการ 
ปรับป รุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของ 
สำานักงาน กปร. ประจำาปีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
จำานวน ๒๐ โครงการ โดยมีแผนการดำาเนินงาน 
แยกเป็นด้านการพัฒนาแหล่งน้ำา จำานวน ๑๖ โครงการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม จำานวน ๓ โครงการ และด้านส่งเสริม
อาชีพ จำานวน ๑ โครงการ ประกอบด้วย การติดตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่ภาคกลาง 
จำานวน ๓ แห่ง และการติดตามโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน ๕ แห่ง 
การติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่ 
ภาคเหนือ จำานวน ๕ แห่ง และการติดตามโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริในพื้นที่ภาคใต้ จำานวน ๗ แห่ง   
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโครงการปรับปรุง
อ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การติดตามประเมินผล

โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ ๒ ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำาบลแม่หวาด อำาเภอธารโต  
จังหวัดยะลา และโครงการจัดทำาตัวชี ้ว ัดโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริของสำานักงาน กปร.  
 สำาหรับการดำาเนินงานของสำานักงาน กปร. 
ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งในลักษณะ 
ที่เป็นการดำาเนินการเอง และร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสาระสำาคัญในการ
ดำาเนินงานติดตามประเมินผล ของปี ๒๕๖๒ มีรายละเอียด
ตัวอย่างผลการดำาเนินงาน ดังน้ี

 การประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำา
สาขาแม่น้ำาปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอจอมทอง 
อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด

ลำาพูน 

 เป็นหนึ่งในศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ได้มีพระราชดำาริในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการฯ มาตั้งแต ่
ป ี  ๒๕๒๗ เพ ื ่อแก ้ไขป ัญหาในเร ื ่องท ี ่ด ินท ำาก ิน 
ความยากจนจากสภาพดินฟ้าอากาศแห้งแล้ง ปริมาณน้ำา
ฝนไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และสภาพดินในพื้นที่มี
คุณภาพต่ำา ปัจจุบันการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริได้ส่ง
ผลให้ป่าไม้ และน้ำามีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยการทำางานสนองพระราชดำาริจากหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน จากการประเมินผลฯ ซึ่งได้
มีกรอบวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำาฐานข้อมูล และศักยภาพ
ชุมชนในเขตพื้นที่โครงการฯ ๑๘ หมู่บ้าน ศึกษาถึงการ
ดำาเนินงานสนองพระราชดำาริ ผลสำาเร็จ และปัญหา/
อุปสรรค ของการดำาเนินงานโครงการฯ รวมทั้งได้จัด
ทำาแผนการพัฒนาสำาหรับเป็นแนวทางการดำาเนินงาน 
โครงการฯ ซึ่งทำาให้ได้ข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์
แผนการพัฒนาโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิงฯ 
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โดยสามารถกำาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการฯ ในระยะต่อไป สำาหรับเป็นกรอบแนวทางใน
การจัดทำาแผนการดำาเนินงานสร้างความเข้าใจในทิศทาง
การดำาเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
 วางกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
ของโครงการ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาใน
อนาคต
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้
แนวคิดศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔
 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำางานทุกมิติ
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำา ป่า หญ้าแฝก)
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
 ขยายผลความสำาเร็จจากการดำาเนินงานของ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่โครงการ
อย่างต่อเนื่อง

 การติดตามผลลัพธ์การดำาเนินงานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

 ได้ดำาเนินการติดตามผลลัพธ์ฯ จำานวน ๙ โครงการ 
ดังน้ี 
 ด้านพัฒนาแหล่งน้ำา ๖ โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑ โครงการ ประกอบด้วย  
 • โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ 
ส่งน้ำาบ้านโนนหญ้านางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 • โครงการสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ 
ส่งน้ำาบ้านท่าหลวงอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 • โครงการแก้มลิ งพรุ เตียวอันเนื่ องมาจาก 

พระราชดำาริ อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา โครงการสถานี
สูบน้ำาด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
 •โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาช่องหามกายพร้อม
ก่อสร้างระบบส่งน้ำาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมือง 
จังหวัดตาก 
 • โ ค ร ง ก า ร แ ก้ ไข ปัญ หาช้ า ง ป่ า ต า มแนว 
พระราชดำาริบ้านป่าเด็งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 • โครงการทำานบดินห้วยในอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ อำาเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 • โครงการฝายห้วยยวนไทรอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริ อำาเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 • โครงการอาคารอัดน้ำาห้วยตายุทธอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ อำาเภอละแม จังหวัดชุมพร

 โครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ 

 ดำาเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ วัตถุประสงค์เพื่อให ้
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมีตัวชี้วัดการ
พัฒนาท่ีมีมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อให ้
มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการพัฒนาในโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เป็นระบบสามารถแสดงผล 
ก า ร พัฒนาและร าย ง าน ไ ด้ อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง และ มี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และเพื่อให้การ
ติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ   
ของสำานักงาน กปร.  มีระบบตัวชี้วัดที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน 
โดยมีคู่มือแสดงวิธีการจัดทำาดัชนีชี้วัดการจัดเก็บข้อมูล
ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านพัฒนาดิน ด้านแหล่งน้ำา 
ด้านป่าไม้ ด้านการเกษตร และด้านการบริหารทรัพยากร
ชายฝั่ง
 ต่อมาในปี ๒๕๔๙ ได้ดำาเนินการจัดทำาคู่มือตัว
ชี้วัดฉบับสมบูรณ์ขึ้น และได้มีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
แบบเต็มรูปแบบในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริทั้ง ๖ แห่ง และเมื่อปี ๒๕๕๓ สำานักงาน 
กปร. ได้จัดทำาสรุปผลการดำาเนินงานและรายงานผลการ
ศึกษาโครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก 
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พระราชดำาริ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เพื่อทรงพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท
 ต่อมาในปี ๒๕๖๑ สำานักงาน กปร. ได้ทบทวนการ
ดำาเนินงานโครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ และมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดทำาตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลโครงการ
อันเนื ่องมาจากพระราชดำาริ และคณะอนุกรรมการ
ด้านโครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริและติดตามประเมินผลโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดำาริข้ึน เพ่ือขับเคล่ือนโครงการฯ และได้จัดประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มพื้นที่โครงการที่จะ
จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดฯ อีก ๓ พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการ
เกษตรภสูงิหอ์นัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ     จงัหวดัศรสีะเกษ 
โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดราชบุรี และโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากนี้ได้มีมติให้ปรับปรุงตัวชี้วัดฯ ทั้ง ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาดิน แหล่งน้ำา ป่าไม้ การเกษตร และ
การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากมติที ่ประชุม 
ดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดโดย
คณะผู้เช่ียวชาญท้ัง ๕ ด้าน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการจัดทำาคู่มือตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
 ปี ๒๕๖๒ สำานักงาน กปร. ได้จัดประชุมคณะ
อนุกรรมการด้านโครงการจัดทำาตัวช้ีวัดโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริและติดตามประเมินผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีมติให้คณะผู ้เชี ่ยวชาญ 
ทั้ง ๕ ด้าน ทำาหน้าที่ในการติดตามผลการดำาเนินงาน
โครงการจัดทำาตัวชี้วัดฯ ในพื้นที่โครงการ จากมติดังกล่าว
สำานักงาน กปร. ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานติดตามและ
รวบรวมข้อมูลโครงการจัดทำาตัวช้ีวัดโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ จำานวน ๗ คณะ เพื่อดำาเนินการติดตาม
ผลการดำาเนินงาน รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำาเนิน
งานโครงการฯ เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงตัวชี้วัด 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริให้มีความเหมาะสม 
ซึ่งหลังจากที่คณะทำางานฯ ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลการ
ดำาเนินงานโครงการฯ แล้วจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเรียนรู้แนวทางและรูปแบบการเก็บข้อมูลโครงการ
จัดทำาตัว ช้ีวัดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ   
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เอส. ดี.  
อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการดำาเนินงานโครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ผลจากการดำาเนินงานที่ผ่านมา นำาไปสู่การ
จัดพิมพ์คู่มือโครงการจัดทำาตัวช้ีวัดโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ ปี ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริทั้ง ๙ แห่งข้างต้น 
รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของสำานักงาน กปร. ตลอดจนหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้อง ทั ้งนี ้เพื ่อให้การจัดเก็บข้อมูลตัวชี ้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเป็นไปตามหลัก
วิชาการ เมื่อนำาไปวิเคราะห์ ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ 
มีมาตรฐานทางวิชาการ สามารถนำาไปใช้ประโยชน์และ
อ้างอิงต่อไป
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โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำาสาขาแม่น้ำาปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำาตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
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 สำานักงาน กปร. ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของสำานักงาน กปร. ครอบคลุมถึง
บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยในปี ๒๕๖๒ มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้ 
๑.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำานักงาน กปร. 
 ๑.๑ ด้านอัตรากำาลัง  
 ในปี ๒๕๖๒ สำานักงาน กปร. มีนโยบายการ
บริหารอัตรากำาลังให้เต็มตามกรอบ ซ่ึงมีอัตรากำาลังจำานวน
ท้ังส้ิน ๒๒๖ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำานวน ๑๓๒ คน 
ลูกจ้างประจำา จำานวน ๒๒ คน พนักงานราชการ จำานวน  
๕๓ คน และเจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ จำานวน ๑๙ คน                  
 ๑.๒ ด้านการสรรหา 
 บรรจุ แต่งตั้ง โดยการคัดเลือกข้าราชการจากการ
ดำาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ 
จำานวน ๔ อัตรา  ซึ่งในปัจจุบันบรรจุเต็มกรอบอัตรากำาลัง
แล้ว ส่วนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
ตำาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 
จำานวน ๑ อัตรา และตำาแหน่งนายช่างภาพ ระดับปฏิบัติงาน 
จำานวน ๑ อัตรา 
 ๑.๓ การดำาเนินการระบบข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
 สำานักงาน กปร. ได้ดำาเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำากรอบการส่ังสมประสบการณ์และดำาเนินการสรรหา
และคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อ
พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) จนถึงระดับ
ชำานาญการพิเศษ และในปี ๒๕๖๒ ได้ดำาเนินการคัด
เลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ ซึ่งมีผู้ผ่านการ 
คัดเลือก จำานวน ๑ ราย
 ๑.๔ ผลการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Scorecard) ของสำานักงาน กปร. 
 จากผลสำารวจของสำานักงาน ก.พ. (AS) มีค่า
คะแนนสูงมากทุกมิติ  โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๗.๕๐ ส่วนการ
ประเมินจากการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี กปร. (ES) 
มีค่าคะแนนระดับปานกลางทุกมิติโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๖๘.๑๖ 
แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๘๒.๘๓ ซึ่งอยู่ในระดับดี   
หมายความว่า  ในภาพรวมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของสำานักงาน กปร. สามารถดำาเนินตามกรอบมาตรฐาน
ความสำาเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Score 
card) ได้อย่างครอบคลุมและสมดุลถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบราชการ ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสำานักงาน กปร. มีนโยบาย
ที่จะยกระดับคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลให้อยู่ใน
ระดับดีเลิศภายในปี ๒๕๖๔
 ๑.๕ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
 ๑.การวิ เคราะห์ผลการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนที่ผ่านมา และทำาการปรับปรุงวิธีการ  
การจัดสรรวงเงิน การกำาหนดกรอบสูงสุดในระดับดีเด่น 
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้เหมาะสมเป็นธรรม การเพิ่ม 
ความรวดเร็วของการดำาเนินการจนเป็นที่พอใจของ
ข้าราชการและส่งผลให้การจัดสรรวงเงินเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินคุณภาพงานได้ดีขึ้นด้วย 
พร้อมจัดทำาเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานใน
การใช้งานด้วย
 ๒.การตรวจสุขภาพประจำาปี ๒๕๖๒ ให้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา ข้าราชการบำานาญ และพนักงาน
ราชการ จำานวน ท้ังส้ิน ๑๓๓ ราย จากหน่วยปฏิบัติการ
บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 ๓.คณะกรรมการสวัสดิการของสำานักงาน กปร. 
ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการฯ เพิ่ม
เติมจากเดิม เช่น การอุปสมบท การสมรส และการคลอดบุตร 
เป็นต้น เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงาน รวม
ทั้งเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
เจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. 
 ๔.พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตให้
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำาปี ๒๕๖๒  ในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ สำานักงาน กปร. 
ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ จำานวน ๔ ราย 
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๒. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ๒.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน
สำานักงาน กปร.
 ๑.โครงการสัมมนา ประจำาปี ๒๕๖๒ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
เอวาซอน หัวหิน อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพื่อส่ือสารทำาความเข้าใจระหว่างกันเกี่ยวกับนโยบาย 
และทิศทางการดำาเนินงานของสำานักงาน กปร. ตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพี่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
ทำางาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และ
ร่วมกันทำากิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนที่โครงการ
พัฒนาปากน้ำาปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน  ๒๓๐ คน
 ๒.โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู ้บริหารสำานักงาน กปร. จัดขึ ้นวันที ่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอัมพวารีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างศักยภาพ
ของผู้บริหารและเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด และ
ให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น 
ระหว่างกัน เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ในสำานักงาน กปร. และเพื่อการกำาหนดนโยบายการ 
ดำาเนินงานขององค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้บริหารเข้า
ร่วมโครงการฯ จำานวน  ๒๐  คน
          ๓.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
สายงาน ประจำาปี ๒๕๖๒ จำานวน ๔ สายงาน เพ่ือทบทวน
การปฏิบัติงานท่ีผ่านมา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และนำาผล
การดำาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ของบุคลากรภายในสายงาน รวมทั้งศึกษาดูงานโครงการ
ท่ีสำาคัญเพ่ือนำามาพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
            ๔.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของลูกจ้างประจำา และพนักงานราชการ สำานักงาน 
กปร. ประจำาปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ 
รับฟังการบรรยายสรุป อบรมอาชีพ และศึกษาดูงานฯ 
เป็นต้น
 นอกจากนี้ สำานักงาน กปร. ยังได้จัดทำาโครงการ 

อื่นๆ เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น โครงการอบรมข้าราชการ
และพนักงานราชการใหม่ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ และโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น
           ๕.การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก สำานักงาน 
กปร. ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสถาบันต่างๆ ซ่ึงเป็น
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรม ๓๓ หลักสูตร จำานวน ๕๕ คน และหลักสูตรสำาหรับ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ๑๔ หลักสูตร จำานวน ๑๙ คน
 ผลจากการสำารวจพบว่า การส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมภายนอก ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ร้อยละ 
๙๓ มีความเห็นว่า หลักสูตรที่อบรมได้ช่วยพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก - มากท่ีสุด ท้ังน้ี เม่ือคิดภาพ
รวมของการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอก ประจำา
ปี ๒๕๖๒ สำานักงาน กปร. ได้พัฒนาบุคลากร จำานวนท้ังส้ิน 
๙๒๑ คน จากแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำานักงาน 
กปร. จำานวน ๖๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓๔ ซ่ึงเป็นการ
พัฒนาท่ีเป็นประโยชน์  และมีผลคุ้มค่าอย่างย่ิง
 ๒.๒ การพัฒนาบุคลากรภายนอก
 ๑.โครงการเสริมสร้างความรู้เพ่ือขับเคล่ือนการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง คร้ังท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความรู้  
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ผ่าน
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระ
ราชดำาริ (นบร.) และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริม
สร้างเครือข่ายขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รวมทั้งจัดพิธี
มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร นบร. และ พพร. รุ่นท่ี ๗ มีผู้
สำาเร็จการศึกษาฯ จำานวนท้ังส้ิน ๙๙ คน
 ๒.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือขับเคล่ือนแนวพระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำานวน ๒ หลักสูตร ดังน้ี
 ๒.๑.หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนว 
พระราชดำาริ (นบร.) รุ่นที่ ๘ โดยสำานักงาน กปร. ร่วมกับ
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สำานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒
 ๒.๒.หลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริและปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๘  โดยสำานักงาน กปร. ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมระหว่างวันที่ 
๒๖ มิถุนายน - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำาปี ๒๕๖๒

โครงการสัมมนา ประจำาปี ๒๕๖๒
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 การดำาเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำานักงาน กปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒) มีดังนี้ 
 ๑. การผลิตหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำานวน ๙ รายการ ประกอบด้วย
    ๑) หนังสือ“จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” จำานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
    ๒) หนังสือองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ ฉบับการ์ตูน ๒ ภาษา “ความสุขของแผ่นดิน”
                 จำานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
    ๓) หนังสือองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริ ฉบับการ์ตูน ๒ ภาษา “ราชินีศรีแผ่นดิน” 
                 จำานวน ๕,๐๐๐ เล่ม
    ๔) หนังสือ “ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง” จำานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม
    ๕) หนังสือ “กษัตริย์นักพัฒนา” แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จำานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า พร้อม E-book 
จำานวน ๘,๐๐๐ เล่ม
    ๖) หนังสือ “ถนนทุกสาย มุ่งสู่ประชาชน”เปลี่ยนเป็นปกอ่อน พร้อม E-book จำานวน ๕,๐๐๐ เล่ม
    ๗) จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ฉบับภาษาอังกฤษ
        “The Philosophy of Sufficiency Economy The Greatest Gift form the King” 
        จำานวน ๒,๐๐๐ เล่ม
    ๘) จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ฉบับภาษาอังกฤษ 
       “Royal Development Study Centres” จำานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
    ๙) ผลิตและเผยแพร่วารสาร “อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” ขนาด A4 จำานวน ๔ ฉบับ/ปี 
        ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม พร้อม E-Book จำานวน ๕๐๐ แผ่น
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 ๒. สื่อนิทรรศการ
 สำานักงาน กปร. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
ที่สำาคัญๆ จำานวน ๒๒ ครั้ง ประกอบด้วย
 ๑)วันท่ี ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นิทรรศการ 
ภายใต้ช่ือ “สืบสานพระราชปณิธาน” ในงาน “พรรณไม้งาม
อร่ามสวนหลวง ร. ๙” คร้ังท่ี ๓๑ ณ หอรัชมงคล สวนหลวง 
ร. ๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
 ๒)วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑-๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
สำานักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ   ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว 
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ และศูนย์บริการ
การพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ ร่วมจัดทำาแบบจำาลองภูเขาการบริหารจัดการ
น้ำาตามแนวพระราชดำาริ ในพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวพระราชดำาริ 
ในงาน “อุ ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ ำาแห่ง
รัตนโกสินทร์” ครั ้งที ่ ๒ 
 ๓)วันท่ี ๔ มกราคม-๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ 
ชุด ๒ กษัตริย์นักพัฒนา หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” 
ในนิทรรศการถาวรภายใต้ช่ือ “พิพิธชัยพัฒนา” ณ ศูนย์การ
นักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ อำาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 ๔)วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ ชุด ๒ 
กษัตริย์นักพัฒนา หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ จำานวน ๔ แห่ง ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและความมั่นคง (ศปร.) 
กองบัญชาการกองทัพไทย ทำาเนียบรัฐบาล และกระทรวง
ศึกษาธิการ  
 ๕)วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ ชุด ๒ 
กษัตริย์นักพัฒนา หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ใน
นิทรรศการถาวรในชื่อ “พิพิธชัยพัฒนา” ณ อุทยานการ
อาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม
 ๖) วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ นิทรรศการแสดง

ผลการดำาเนินงานของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 ๗)วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นิทรรศการ 
ชุด ๒ กษัตริย์นักพัฒนา หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” 
ในงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ ๒๑ “เกษตร (สุข) 
ด้วยศาสตร์พระราชา” ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ แปลงสาธิต 
ทดลอง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณ
สังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ตำาบล
ห้วยใหญ่ อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 ๘)วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ ชุด ๒ กษัตริย์
นักพัฒนา หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ในกิจกรรม 
“UNSEEN SESAO1” ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ์
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ๙)วันที่ ๒๗ พฤษภาคม-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
นิทรรศการแสดงความคารวะและไว้อาลัยพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี รัฐบุรุษ และประธาน 
กปร. คนแรก ณ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ
 ๑๐)วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นิทรรศการ 
ชุด “๒ กษัตริย์นักพัฒนา” ไปจัดแสดง ณ วัดมหาธาต ุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ ถนนมหาราช กรุงเทพมหานคร
 ๑๑)วันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ 
ชุด “๒ กษัตริย์นักพัฒนา” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 ๑๒) วันที่ ๒-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ  
“ทรงพระเจริญ” เนื ่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จ
พระเจ ้าน ้องนางเธอ เจ ้าฟ้าจ ุฬาภรณวลัยล ักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ขัตติยราชนารี 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสำานักงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ
 ๑๓)วันที่ ๘-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ 
ชุด “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
 ๑๔)วันที่ ๒๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ณ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร
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 ๑๕)วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
 ๑๖)วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเฉลิมพระเกียรติ ในงาน 
“ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
 ๑๗)วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการ “ทรงพระเจริญ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 ๑๘)วันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานสัปดาห ์
รักการอ่าน ในหัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
 ๑๙)วันท่ี ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ชุด “เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในงาน นิทรรศการ “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสานปณิธานของพ่อ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
เขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ๒๐)วันท่ี ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ 
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๓๑ ประจำาปี ๒๕๖๒ เรื่อง Nurses : Leadership in New Ear พยาบาล : ภาวะผู้นำายุค
ใหม่ ๒๐๒๐ ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
 ๒๑)วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ในงานเทิดพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนา
กับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และ TICA Connect ครั้งที่ ๖ SDGs Goal ๑๗ : หุ้นส่วนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 ๒๒)วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ชุด “เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในงานเปิดโครงการและมอบโล่เกียรติคุณคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น ๕ ณ MCC 
Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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 ๓. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ จำานวน ๓ รายการ ดังนี้ 
 ๓.๑ สารคดีโทรทัศน์ชุด “สืบสาน สร้างสุขปวง
ประชา” ออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง ๕ ประกอบด้วย
 • สารคดีเชิงข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว ๓ 
นาที จำานวน ๓๐ ตอน 
 • สกู๊ปผลสำาเร็จจากการดำาเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ความยาว ๕ นาที จำานวน 
๑๐  ตอน 
 ๓.๒ สารคดีโทรทัศน์ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” 
ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ ช่อง ๗, ๙, และ NBT 
 ในวันสำาคัญตามวาระต่าง ๆ ช่วงเวลาหลังข่าวในพระราช
สำานัก ประกอบด้วย
 • สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ ความยาว ๒ นาที 
จำานวน ๑๐ ตอน
 • สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ความยาว ๕ นาที 
จำานวน ๕ ตอน
 ๓.๓ สารคดีโทรทัศน์ผลสำาเร็จ ชุด “ต่อยอด 
งานพัฒนา” ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที จำานวน ๑๕ ตอน
ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง ๓๔ ใน
รายการข่าวอรุณอมรินทร์ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 ๔. สื่อวิทยุกระจายเสียง จำานวน ๒ รายการ ดังนี้
 ๔.๑ รายการทางสถานีวิทยุ ชุด “ร้อยดวงใจ...
สืบสานงานพัฒนา” ทางสถานีวิทยุ สวพ. FM ๙๑ 
ประกอบด้วย
 •ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ความยาว ๒๐ 
นาที (สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์) จำานวน ๕๒ ตอน 
 • ผ ลิ ต แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ส า ร ค ดี ชุ ด “สื บ ส า น 
พระราชดำาริ...สร้างสุขปวงประชา” ความยาว ๒ นาที 
จำานวน ๔๕ ตอน
 • ผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๒ นาที จำานวน ๒๕ ข่าว
 • ผลิ ตและ เผยแพ ร่สปอตประชา สัมพันธ์  
ความยาว ๓๐ วินาที จำานวน ๑๐ ตอน
 ๔.๒ รายการสารคดี ชุด “ใต้ร่มฉัตรแผ่นดินไทย 
ใต้ร่มพระบารมี” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ จส. ๑๐๐ 
(FM. ๑๐๐) ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ วันละ ๑ คร้ัง ประกอบด้วย
 • ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสกู๊ป 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำานวน ๓๕ ตอน
 • สปอตประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๓ เรื่อง ออก
อากาศทุกวัน เรื่องละจำานวน ๓๐ ครั้ง
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 ๕.สื่อหนังสือพิมพ์
 ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ใน ๔ รูปแบบ ประกอบด้วย 
ข่าว จำานวน ๔๐ ข่าว บทความ จำานวน ๑๐ เรื่อง ข่าว
สังคม จำานวน ๓๐ ข่าว ภาพข่าว จำานวน ๓๐ ภาพข่าว 

 ๖.การส่งเสริมและขยายผลให้แก่สถาบันการ
ศึกษา เด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน จำานวน ๒ โครงการ ได้แก่
 •โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ 
(RDPB CAMP) รุ่นท่ี ๙ จำานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
 กิจกรรมที่ ๑ RDPB Camp Extra ครั้งที่ ๒ จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยคัดเลือก
เยาวชนอายุระหว่าง ๑๓-๑๘ ปี ที่ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ 
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำานวน ๖๐ คน ร่วม
เรียนรู้ ร่วมปฏิบัติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์เรียน
รู้ป่าในกรุง ปตท. และกิจกรรมการลงมือปฏิบัติต่างๆ ทั้ง
ภายในศูนย์ฯ และบ้านเกษตรกรตัวอย่างของศูนย์ฯ
 กิจกรรมที่ ๒ RDPB Camp รุ่นที่ ๙ จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย
นำาเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ จำานวน ๖๐ คน ร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 

อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการ
อั น เนื่ อ งม าจากพระร าชดำ า ริ ใ นพื้ นที่ ภ าคกลา ง 
ประกอบด้วย (๑) โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำาริ (๒) 
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกตามพระราชดำาริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (๓) ทัศนศึกษา 
ณ เขาเสวยกะปิ เพื ่อศึกษาวิธีบริหารจัดการป่าด้วย 
“ระบบป่าเปียก”    
 • โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสาน
พระราชดำาริ รุ่นที่ ๖ 
 จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวัน
อาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยนำาคณะครูจากโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน ๗๑ คน 
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับฟังการบรรยาย การ
ศึกษาดูงาน ตลอดจนลงมือปฏิบัติจริงจากศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร 
เพื่อนำากลับไปเผยแพร่และสืบสานการพัฒนาตามแนว 
พระราชดำาริ อีกทั้งได้ร่วมกันสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสนอง 
พระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย  
ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
ตลอดไป”
 
 ๗.การสนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริแก่หน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนท่ัวไป โดยต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน 
๒๕๖๒ ได้ให้การสนับสนุน ดังนี้
 •หนังสือและเอกสารเผยแพร่ 
   จำานวน ๑๗๗,๗๖๐ เล่ม 
 • โปสเตอร์ภาษาไทย จำานวน ๘๘ ชุด 
   (๑ ชุด มี ๑๐ แผ่น)
 • โปสเตอร์ภาษาอังกฤษ จำานวน ๔๖ ชุด 
   (๑ ชุด มี ๑๐ แผ่น)
 •สารคดีโทรทัศน์/วิดีทัศน์ จำานวน ๑,๓๖๙ แผ่น
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งานเศรษฐกิจพอเพียง

 ประกอบด้วย
 ๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำานักงาน กปร.
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำานักงาน กปร.  
ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำานักงาน กปร. จำานวน ๖ แห่ง 
โดยพบว่าศูนย์เรียนรู้ฯ ยังคงทำาหน้าที่เป็นแหล่งถ่ายทอด
เรียนรู้การดำาเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามลักษณะประเภทของศูนย์เร ียนรู ้ มีการพัฒนา 
องค์ความรู ้ ปรับตัวให้ดำารงอยู ่ได้ในสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไวไม่แน่นอน และขยายสร้าง
เครือข่ายผู้น้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการดำาเนินชีวิตสู่ผู้ที่สนใจในชุมชน พร้อมกันนี้ ยังได้
ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเก็บข้อมูลถอดองค์ความรู้ในการ
ปลูกข้าวของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ จำานวน 
๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๘ พื้นที่ ได้แก่
 ๑. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นายยวง เขียวนิล จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงสำานักงาน กปร. ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่
 ๒. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไทรใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำานักงาน กปร. 
ประเภทกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ๓. วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
กลุ่มเกษตรทำาสวนบ้านถ้ำา จังหวัดพะเยา ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสำานักงาน กปร. ประเภทกลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม ่
 ๔. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
ชุมชนบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงสำานักงาน กปร. ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 ๕. วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
นายบุญแทน เหลาสุพะ จังหวัดเลย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสำานักงาน กปร. ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 
 ๖. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
นายจันทร์ที ประทุมภา จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เรียน
รู้เศรษฐกิจพอเพียงสำานักงาน กปร. ประเภทเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่ 

 ๗. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
นางพิมพ์ โถตันคำา จังหวัดสกลนคร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสำานักงาน กปร. ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 
 ๘. วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
นายสุนัน เผ้าหอม จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสำานักงาน กปร. ประเภทประชาชนทั่วไป 

 ๒. การจัดการน้ำาดื่มสะอาดในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน 
 คณะทำางานโครงการน้ำาด่ืมสะอาดในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดน  ได้มกีารจดัประชุมครัง้ที ่๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อร่วมกำาหนดแนวทางและ
รูปแบบการดำาเนินงานจัดการน้ำาดื่มในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน โดยในเบ้ืองต้น 
ได้จัดพิมพ์คู่มือการจัดการน้ำาด่ืมสะอาดในโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนในรูปแบบปกแข็งจำานวน ๔๕๐ เล่ม และ
ปกอ่อนจำานวน ๒,๖๐๐ เล่ม ซึ่งเนื้อหาคู่มือฯ ประกอบด้วย 
แนวพระราชดำาริ ด้านการจัดการน้ำา ด่ืมในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน วิธีการ
จัดการน้ำาเพื่อการบริโภค วิธีการตรวจคุณภาพน้ำาบริโภค
สะอาด สภาพปัญหาท่ีพบ แนวทางการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำา 
และการรายงานผลการจัดการน้ำาบริโภค โดยมีเป้าหมาย
เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
ท่ัวประเทศและหน่วยงานร่วมขับเคล่ือนใช้เป็นแนวทาง
การดำา เนินงานสนองพระราชดำา ริของสมเด็จพระ 
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อย่างมีเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน
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 ๓. ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
 สำานักงาน กปร. ได้สนับสนุนบุคลากรร่วมขับเคลื่อนการดำาเนินงานของหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ดำาเนินงานโครงการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำาปี ๒๕๖๒ และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ดำาเนินงานโครงการพี่นำาน้องรักษ์น้ำา ตามแนวพระราชดำาริ ซึ่งได้สนับสนุนองค์ความรู้และขยายผลการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะการขยายความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยังคงจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตในยุคปัจจุบัน

งานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาร ิ

 ประกอบด้วย
 ๑. เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ได้จัดการประชุมหารือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
และศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ณ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สำานักงาน กปร. กรุงเทพฯ ซึ่งมี เลขาธิการ กปร. เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้อำานวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ ผู้บริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่เป็นศูนย์สาขา เข้าร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้
พิจารณาการดำาเนินงานทั้งในด้านอัตรากำาลัง ด้านงานวิชาการ และด้านวางแผนขยายผลและติดตามประเมินผล 
ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ได้วางแผนดำาเนินงานประเมินผลการพัฒนาในช่วงครึ่งแผนของแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการฯ ต่อไป
 ๒. เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (อพ.สธ. – กปร.) ครั้งที่  
๑/๒๕๖๒ ณ ห้อง ๒๐๑ อาคารสำานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สำานักงาน กปร. กรุงเทพฯ ซึ่งมี  
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เลขาธ ิการ กปร.เป ็นประธานการประชุม และม ี
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ 
คณะกรรมการ อพ.สธ. รองหัวหน้าสำานักงาน อพ.สธ. 
ฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีผู้อำานวยการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่ง
ได้มีการทบทวนผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาและกำาหนด
แผนการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริสำาหรับโครงการ 
อพ.สธ. ในปี ๒๕๖๓ ตลอดจนได้มีการหารือเตรียมความ
พร้อมสำาหรับการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ที่จะจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำานักงาน กปร. และ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ได้ร่วมสนองพระราชดำาริและ 
ขับเคลื่อนการดำาเนินงานในโอกาสนี้ด้วย
 ๓.คณะอนุกรรมการดำาเนินงานด้านวิชาการ
โครงการศูน ย์ศึ กษาการพัฒนาอัน เนื่ อ งมาจาก 
พระราชดำาริ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำาเนิน
งานโครงการศึกษา ทดลอง วิจัย โดยติดตามผลความ
ก้าวหน้าด้านงานศึกษาวิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดำาริ ทั้ง ๖ แห่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมท้ังให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่นัก
วิจัย และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรุงและพัฒนา
งาน ซ่ึงในช่วงปี ๒๕๖๒ มีผลงานวิจัยท่ีดำาเนินงานแล้วเสร็จ 
นำาสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ เช่น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีผลงานวิจัยดังนี้

 • ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุ จังหวัด
นราธิวาส และศักยภาพการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร 
และอุตสาหกรรม (ปี ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๑)

 • การคัดเลือกเชื้อราจากดินป่าพรุสิรินธรในการ
ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช (ปี ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐)
 •การแยกเชื้ อแลคติกแอซิดแบคที เรียและ 
บาซิลลัสสปีชีส์จากทางเดินอาหารของสัตว์น้ำา ดิน และ
ตะกอนตมจากป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ที ่มี
คุณสมบัติความเป็นโพรไบโอติก เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำา (ปี ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๑)
 • ความหลากกลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ 
จังหวัดนราธิวาส และศักยภาพของแบคทีเรียในการนำาไป
ใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม (ปี ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐)
 •สารออกฤทธิ์ ท า งชี วภาพจาก เชื้ อ ร าดิ น 
Trichoderma asperellum PSU -PSF ๑๔ ที่แยกได ้
จากดินอินทรีย์ในพื ้นที ่พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
(ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
 • เชื้ อราที่ มี ศั กยภาพในการส ร้างสารต้ าน
จุลินทรีย์จากดินอินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดง และสารต้าน
จุลินทรีย์ (ปี ๒๕๕๘ –  ๒๕๖๐) 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีผลงานวิจัยดังนี้

 • ผลกระทบของน้ำาทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำาใน
ระบบชลประทานน้ำาเค็มต่อคุณภาพน้ำาในอ่าวคุ้งกระเบน 
และประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนของการจัดการระบบ 
ชลประทาน้ำาเค็มอ่าวคุ้งกระเบน (ปี๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)
 • ผลกระทบของน้ำาทิ้งจากการเลี้ยงสัตว์น้ำาใน
ระบบชลประทานน้ำาเค็ม เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่งต่อ
คุณภาพดินในอ่าวคุ้งกระเบน (ปี๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ มีผลงานวิจัยดังนี้

 • การศึกษาลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตของ
โคลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์โคเนื้อภูพาน ที่มีระดับสายเลือด 
๘๔.๓๗% (PP๑๕๓) ในระยะแรกเกิดถึงหย่านม (ปี ๒๕๕๙)
 • ผลการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต
ของห่านหัวสิงโตที่เลี้ยงด้วยหญ้าขนสดเสริมอาหารไก่
สำาเร็จรูปผสมกากมันสำาปะหลังหมักยีสต์ในระดับต่างกัน 
(ปี ๒๕๕๙)
 • การศึกษาคุณภาพดินและน้ำาในนาเปียกสลับ
แห้งภายใต้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร (ปี ๒๕๖๐)
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 • โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยสั่งตัด โดยวิธีแบ่งใส่หลายครั้งในนาข้าว (ปี ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๒)
 ๔. สำานักงาน กปร. ได้วางโครงการจัดทำาแปลงสาธิตต้นแบบทฤษฎีใหม ่
 โดยกำาหนดให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ทั้ง ๖ แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนย่อ และเป็นต้น
แบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคโดยดำาเนินงาน ดังนี้ 
 ๑.) ปรับปรุงและจัดทำาแปลงสาธิตต้นแบบทฤษฎีใหม่ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำาริ 
 ๒.) แสดงให้เห็นการบริหารจัดการแปลงเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์และภูมิสังคมของพื้นที่
 ๓.) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ โดยให้ทฤษฎีใหม่เป็นจุด
สาธิตความพออยู่พอกินในระดับครัวเรือนแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ในโอกาสนี้ นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง  
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ สำานักงาน กปร. นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อนุกรรมการดำาเนินงาน
ด้านวิชา การโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และเจ้าหน้าที่สำานักงาน กปร. ร่วมติดตาม
วางแผนขับเคลื่อนดำาเนินงานโครงการฯ เมื่อช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒
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 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การดำาเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของสำานักงาน กปร. เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ของสำานักงานในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสำานักงานฯ โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญๆ ดังนี้

 ๑. โครงการความร่วมมือ
 •โครงการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักร 
เลโซโท ระยะท่ี ๒
 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ 
ต่างประเทศ และสำานักงาน กปร. ได้ร่วมกันดำาเนิน
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการ
เกษตรที่ ยั่ งยืนขึ้ นระหว่ า งราชอาณาจักร เลโซโท 
และราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ซึ่งปัจจุบันได้
ดำาเนินงานถึงในระยะที่ ๒ โดยในระยะนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยพัฒนาการดำาเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืนซึ่งจะ
นำาไปสู่การเพิ่มผลผลิต รายได้ ความมั่นคงในชีวิตของ
ชาวเลโซโท โดยประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
กรมความรว่มมอืขอใหส้ำานกังาน  กปร. คัดเลอืกผูเ้ชีย่วชาญ 

เพื่อร่วมเดินทางไปให้คำาแนะนำาและวางแผนการดำาเนิน
การการจัดระบบชลประทานและการจัดทำาผลิตภัณฑ์ 
พร้อมท้ังมอบหมายผู้แทน  กปร.  เข้าร่วมเดินทาง พร้อมด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญจากกรมชลประทาน และสำานักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมเดินทางไปโครงการ
การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ระยะที่ ๒ ณ ราชอาณาจักร
เลโซโท ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

 ๒. การรับเสด็จ
 •การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
พร้อมด้วยท่านผู ้หญิงสิร ิก ิต ิยา เจนเซน และร่วม
จัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ 
มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
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อ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสำานักงาน กปร.ได้เข้า
ร่วมสนับสนุนการดำาเนินงานด้านการแปลข้อมูลจุดศึกษา
ดูงานการจัดทำาบทบรรยายสรุปความเป็นมาและการ
สรุปผลการดำาเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมท้ังร่วมเดินทางไป
อำานวยความสะดวกให้แก่คณะ ฯ
        
๓. การศึกษาดูงานและการบรรยายสรุปแก่ชาวต่างชาติ
 สำานักงาน กปร. ได้ประสานจัดการศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ รวม ๗ คณะ และ
จัดการบรรยายสรุป รวม ๗ ครั้ง ดังนี้
 ๓.๑ การศึกษาดูงาน จำานวน ๗ ครั้ง
 • คณะเจ้ าหน้ าที่ ร ะดับกลางจากประ เทศ
บังกลาเทศ จำานวน ๒๕ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรผสมผสานบ้าน
วิน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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 • คณะผู้แทนสาธารณรัฐฟิจิและหมู่เกาะโซโลมอน ภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทย – ฟิจิ 
และหมู่เกาะโซโลมอน จำานวน ๑๘ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
และโรงเรียนมัธยมพระราชทานสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 • คณะเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ ๓ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบไปด้วยเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียน จำานวน ๑๐ ประเทศ และเยาวชนผู้แทนประเทศในภูมิภาค
เอเชียที่สนใจน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อีก จำานวน ๒ ประเทศ ได้แก่ ภูฎาน และติมอร์ – 
เลสเต รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ในการนี้ สำานักงาน กปร. ได้ร่วมดำาเนินการโดย 
ผู้อำานวยการวิเทศสัมพันธ์ได้บรรยายเรื่อง “The Principle of the Philosophy of the Sufficiency Economy of 
His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej” และร่วมอำานวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งคณะ ฯ ได้ศึกษาดูงานด้านเกษตรผสมผสาน ประมง 
และปศุสัตว์ จากน้ัน ผู้อำานวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมอภิปรายสรุปถอดบทเรียนและหลักการทรงงานให้แก่คณะ ฯ
   

  
 

 • คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) จำานวน ๓๓ คน รับฟังบรรยายสรุปและชมกิจกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒         

 •คณะผู ้แทนจากสาธารณรัฐเบนิน ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จำานวน ๕ คน ศึกษาดูงาน 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านเกษตรผสมผสานบ้านวิน จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 • คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากราชอาณาจักรตองกา นำาโดย His Royal Highness Prince Ata 
พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที ่ ๖ และเจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการ
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 ๓.๒ การบรรยายสรุป จำานวน ๘ ครั้ง
 •คณะนักศึกษาชั้นที่ปี ๑ โครงการหลักสูตรรัฐ
ศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ  
ภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จำานวน ๙๐ คน เข้ารับฟังการบรรยายเร่ือง “The Philoso-
phy of Sufficiency Economy and the Thai Society” 
และ “The Philosophy of Sufficiency Economy and 
Its Application in the Aspects of UN Sustainable 
Development Goals” เม่ือวันท่ี ๗ และ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒  

ต่างประเทศ จำานวน ๙ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัด
เชียงใหม่ และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาร ิ
ณ บ้านยางกลาง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 
และ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามลำาดับ โครงการความ
ร่วมมือไทย-ตองกา เพื่อการพัฒนาแปลงเกษตรกรรมใน
พื้นที่ของสำานักพระราชวังตองกาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานการ 
จัดตั ้งและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู ้ รวมทั ้งการ 
ศึกษาการป้องกันการพังทลายของดิน น้ำาท่วมและการ
ชลประทาน เพื่อให้สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนชาวตองกาได้
อย่างยั่งยืน     

 • คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศและเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) จำานวน ๓๓ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
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 •คณะผู้รับทุนโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ
ประจำาปี ๒๕๖๒ หลักสูตร Sufficiency Economy Philos-
ophy towards a Sustainable Development เข้ารับฟัง
บรรยายในหัวข้อ “Introduction to Sufficiency Economy 
Philosophy” จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพาและกรมความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ สำานักงาน กปร. 
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

  • คณะผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“110th  National Management Course” เข้ารับการ
ฟังบรรยายเรื่อง “Philosophy of Sufficiency Econo-
my and Thailand’s Path Towards Sustainable De-
velopment” จัดโดย the National School of Public 
Policy สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ สำานักงาน กปร. 
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

 •คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากราชอาณาจักร
ตองกา นำาโดย His Royal Highness Prince Ata  
พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ ๖ และ 
เจ้าหน้าที่จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ จำานวน ๙ คน เข้าพบผู้บริหารของ
สำานักงาน กปร. เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนา
พื้นที่สำาหรับโครงการความร่วมมือไทย-ตองกา    

 •คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์
แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมหลักสูตร Sustain-
able Development in Thailand พร้อมด้วยอาจารย์ 
และเจ้าหน้าที ่ของมหาวิทยาลัย จำานวน ๑๓ คน 
เข้ารับฟังการบรรยาย ณ สำานักงาน กปร. เมื่อวันที ่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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 • คณะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
“Thailand’s Annual International Training Course 
(AITC) 2019 Sufficiency Economy Practices in 
Community-based and Economic Development 
(CBED)” เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “Application 
of the Philosophy of Sufficiency Economy in  
Development Projects” จัดโดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และสำานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
กระทรวงการต่างประเทศ เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 • คณะผู้บริหารหน่วยงานรัฐบาลจากส่วนกลาง 
และระดับท้องถิ ่นของสาธารณรัฐเซเนกัล นำาโดย 
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จำานวน 
๗ คน รับฟังบรรยายเรื่อง “The Philosophy of 
Sufficiency Economy”  เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ    

 •คณะผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) 
ครั ้งที ่ ๑ รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “Sufficiency  
Economy for Sustainability” โดยมีผู้อำานวยการ 
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำานักงาน กปร. ร่วมอภิปราย เมื่อวันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพฯ
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 ๔. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  สำานักงาน กปร. ได้จัดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ สำาหรับ
เจ้าหน้าที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและเจ้าหน้าที่ กปร. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาร ิจังหวดันราธวิาส ระหวา่งวนัที ่๑๒ – ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๒ โดยมเีขา้รบัการอบรมทัง้สิน้ ๒๐ คน หลกัสตูรนีอ้ำานวย
การเรียนการสอนโดยอาจารย์ต่างชาติจากสถาบัน Andrew Biggs Academy โดยให้ความสำาคัญในการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่มัคคุเทศก์ พร้อมทั ้งฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการในการ 
ต้อนรับคณะต่างๆ รวมทั้งการฝึกบรรยายจุดศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ และฝึกถาม-ตอบคำาถามที่พบบ่อยจากผู้เข้า
เยี่ยมชม ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำาหนังสือเรียนขึ้นมาสำาหรับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้มีเนื้อหาเหมาะกับผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมากที่สุดและสามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ผลตอบจากการจัดหลักสูตรอยู่ในระดับดี และผู้เข้ารับการ
อบรมมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

 ๕. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 ในปี ๒๕๖๒ สำานักงาน กปร. ได้ปรับปรุงและจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ภาษาอังกฤษใหม่ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์ 
จำานวน ๓ เร่ือง ได้แก่ Royal Development Study Centres, The Philosophy of Sufficiency Economy, การ์ตูน ๒ 
ภาษา ชุดความสุขของแผ่นดิน และราชินีศรีแผ่นดิน รวมท้ังการผลิตซ้ำาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ จำานวน ๑๓ เร่ือง
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 สำานักงาน กปร. ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ที่ให้ความสำาคัญในการปรับเปลี่ยนการทำางานของ
ระบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมีผลการ
ดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้
 ๑.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำานักงาน กปร. 
ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สำาคัญ ประกอบด้วย
 ๑.๑ เว็บไซต์สำานักงาน กปร. www.rdpb.go.th
ระบบเว็บไซต์สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ได้ปรับปรุงนำา
ข้อมูลขึ้นเว็บไซด์ให้ทันสมัยและเป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่สำาคัญได้แก่ ภารกิจรับเสด็จ ข้อมูล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ข่าวกิจกรรมของ
สำานักงาน กปร. ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศข่าว
ด้านบุคลากร วีดีทัศน์และสื่ออื่น ๆ ข้อมูลแบบสอบถาม
ออนไลน์ และข้อมูลประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 ๑.๒ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริและศูนย์เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริและศูนย์เรียนรู้เป็นการแสดง
ข้อมูลโครงการอันเนื่องฯ และศูนย์เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

แนวพระราชดำาริ บนแผนที่ดิจิทัลที่สามารถระบุพิกัดที่ตั้ง
และสามารถนำาทางไปยังโครงการฯ และศูนย์เรียนรู้ได้ถูก
ต้อง การนำาเข้าข้อมูลศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ประกอบด้วย กอ.รมน. กศน. ศปร.กองทัพไทย ธกส.และ 
สปก. โดยเป็นข้อมูล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์
เรียนรู้ตามแนวพระราชดำาริ และศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงาน
เครือข่าย
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 ๑ .๓ ระบบบริ ห า รจั ด ก า ร เ มล็ ดพั น ธุ์ เ พื่ อ
พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาฯระบบ
บริหารจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อพระราชทานและปัจจัยการ
ผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นระบบที่ใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแจกจ่าย
เมล็ดพันธ์ุพระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาฯ รวมถึงข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับการแจกจ่าย
เพ่ือติดตามการนำาเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการ
ผลิตไปปลูกในพื้นที่ของเกษตรกร

 ๒. การอบรมความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และการใช้งานระบบสารสนเทศ
 ๒.๑ อบรมความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ดังน้ี
 ๒.๑.๑)อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “Advanced 
Pivot Table and Pivot Chart with Microsoft Ex-
cel ๒๐๑๖ & Microsoft Excel ๒๐๑๖ Power BI 
Business Intelligence” จัดฝึกอบรมระหว่างวันท่ี ๓๐ 
มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (รวม ๓ วัน)  ณ ห้อง
ประชุม ๑๐๑ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๓๒ คน ได้
ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ ใน
ระดับ Advanced สามารถใช้ในการสร้างตารางข้อมูล 
กราฟข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลเพ่ือนำามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ๒ . ๑ . ๒ ) อ บ ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ม ห ลั ก สู ต ร  
“Infographic with Powerpoint” ให้กับเจ้าหน้าที่ 
สำานักงาน กปร. และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาท้ัง ๖ 
แห่งจำานวน ๓๕ คน ในระหว่างวันท่ี ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ สำานักงาน กปร. เพ่ือให้มีทักษะในการนำาเสนองานท่ีน่า
สนใจ และเพ่ิมความรู้ในการใช้งานโปรมแกรม Powerpoint

 ๒.๒ อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนี้
 ๒.๒.๑)อบรม “ก้าวทัน Thailand ๔.๐” ของ 
สำานักงาน กปร. ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรของสำานักงาน กปร. มีความรู้
ความเข้าใจในนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีขับเคล่ือนประเทศ
ด้วยนวัตกรรม และได้สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยท่ีสามารถนำามาปรับใช้กับการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือมุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ผู้เข้าร่วมการอบรม
เป็นบุคลากรของสำานักงาน กปร. ในทุกระดับ จำานวน 
๔๗ คน 
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 ๒.๒.๒)อบรมหลักสูตร “ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
แผนท่ีและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา” ระหว่างวันท่ี ๒-๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ พ้ืนฐานเก่ียวกับการอ่านแผนท่ี รู้จักองค์
ประกอบหลักของเคร่ืองมือ การใช้งานโปรแกรมสำาเร็จรูปกับ
งานแผนท่ี เทคโนโลยีแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ รวมถึงความ
รู้พ้ืนฐานเก่ียวกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงสามารถนำาความรู้ท่ี
ได้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรของ สำานักงาน 
กปร. จำานวน ๖๐ คน   

 ๒.๓ อบรมความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ 
ดังนี้
 ๒.๓.๑)อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้งานระบบ
ภูมิสารสนเทศโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริและ
ศูนย์เรียนรู้ เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม รวมจำานวน ๕๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรของ
สำานักงาน กปร. และ บุคลากรของหน่วยงานเครือข่าย เพ่ือ
เรียนรู้การนำาข้อมูลเข้าระบบ และดำาเนินการปรับปรุงข้อมูล
ต่างๆ ให้ครบถ้วน
 ๒.๓.๒)อบรมการใช้งานระบบงบประมาณและ
ติดตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ เม่ือวันท่ี ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๒ ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย กองท่ีเก่ียวข้อง
ของสำานักงาน กปร. และหน่วยงานภายนอกนำาร่อง ๔ 
หน่วยงาน คือ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมวิชาการเกษตร เพ่ือ
ให้สามารถเข้าใช้ระบบงบประมาณและติดตามโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริรายงานข้อมูลผลการดำาเนิน
งานโครงการท่ีได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ผ่าน
ระบบออนไลน์
 ๓.การจัดแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล
สำานักงาน กปร. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 สำานักงาน กปร. ได้จัดทำาแผนแม่บทเทคโนโลยี
ดิจิทัล สำานักงาน กปร. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๒ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ142

เพื่อใ ห้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิ จิทัลของ
ประเทศไทย โดยกำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม และมีความมั่นคงปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และบริหารจัดการระบบสารสนเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำางาน
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์ความรู้โครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ แนวพระราชดำาริ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 ๔.ระดับความพร้อมด้านดิจิทัลของ สำานักงาน กปร.
 สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้ประเมิน
ความพร้อมด้านดิจิทัลของส่วนราชการประจำาปี ๒๕๖๒ 
ของส่วนราชการ โดยระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล 
ป ี๒๕๖๒ ของสำานักงาน กปร. ได้คะแนน ๘๑.๗๑ คะแนน 
โดยคะแนนเฉล่ียของหน่วยงานราชการ  อยู่ท่ีร้อยละ ๖๔.๖๐

 ๕.โครงการจัดทำาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 สำานักงาน กสทช. สนับสนุนดำาเนินงานโครงการ
จัดทำาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ศึกษาฯ ทั ้ง ๖ แห่ง 
ให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายบริการผู้ที่เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม
ศูนย์ศึกษาฯ ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อ
สนับสนุนในการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ และองค์ความรู้แนว
พระราชดำาริในศูนย์ศึกษาฯ และสนับสนุนการเผยแพร่
ขยายผลแนวพระราชดำาริให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
ใช้งานระบบดังกล่าวได้ครบท้ัง ๖ ศูนย์ เม่ือเดือนกันยายน ๒๕๖๒

 ๖.การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 ห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริมี 
การให้บริการหนังสือและสื ่อต่างๆ ที ่เก ี ่ยวสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
โดยมีการจัดหาหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่างๆ เข้าห้อง
สมุด รวมท้ังมีระบบ E-Library (RDPL) บริการให้ใช้งานใน
ลักษณะออนไลน์ รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ของสำานักงาน กปร. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
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คณะผู้จัดทำา
เลขาธิการ กปร.

รองเลขาธิการ กปร.

ที่ปรึกษาฯ 

ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๓ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำาริ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำาริ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการสำานักงานเลขาธิการ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองติดตามประเมินผล และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่

ผู้อำานวยการกองแผนงานวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขานุการ คณะผู้จัดทำา)
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