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สถาบนัพระมหากษตัรย์ิมคีวามส�าคญัยิง่ต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รฐับาลถอืเป็นหน้าทีส่�าคญั 

ที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาล 

มีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๑.๑	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มาเป็นหลักส�าคัญในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชน  

และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน�ามาประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑.๒	 ต่อยอดการด�าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน	

ตามแนวพระราชด�าริ	 ให้เป็นแบบอย่างการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อบรรเทา 

ความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก 

ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน

๑.๓	 สร้างความตระหนักรู้	 เผยแพร่	 และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	

และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน	 ตลอดจน	

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์ทุกพระองค์	 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง 

กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย



๑.	 การสืบสาน	รักษา	ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

	 ๑.๑	 การเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค	 เนื่องในพระราชพิธ	ี

บรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	๒๕๖๒

	 	 ๑.๑.๑	 เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค เนือ่งในพระราชพธิ ี

บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ การจัดก�าลังพลประจ�าเรือ พระราชพิธี 

๒,๒๐๐ นาย รวมทั้งจัดเตรียมเรือพระราชพิธี ๕๒ ล�า โดยมีเรือพระท่ีนั่ง ได้แก่ เรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส ์

เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์  

นอกจากน้ี ยังมีเรือพระราชพิธีอื่น เช่น เรือรูปสัตว์ เรือดั้ง และเรือแซง ส�าหรับการจัดขบวนเรือพระราชพิธี 

เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการโดยจัดรูปขบวนเรือ รวมทั้งสิ้น ๕๒ ล�า  

แบ่งออกเป็น ๕ ริ้ว ๓ สาย ดังนี้
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   (๑) ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายส�าคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง ๔ ล�า มีเรือพระที่นั่ง 

สพุรรณหงส์ เรอืพระทีน่ั่งอนันตนาคราช เรือพระทีน่ัง่นารายณ์ทรงสบุรรณ รชักาลท่ี ๙ และเรอืพระท่ีนัง่อเนกชาตภิชุงค์ 

นอกจากนี้ มีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอก เรือแตงโมซ่ึงเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือเป็นเรือกลองใน  

พร้อมด้วยเรือต�ารวจนอกและเรือต�ารวจใน

   (๒) ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น  

เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือค�ารณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ ๘ ล�า และปิดท้ายสายใน 

ด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

   (๓) ริ้วสายนอก ประกอบด้วย เรือดั้ง และเรือแซง สายละ ๑๔ ล�า

	 	 ๑.๑.๒ จัดนิทรรศการองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวน	

พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม- 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมส�านึก 

ในพระมหากรณุาธิคุณ และแสดงความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั รวมทัง้ให้ผูเ้ข้าชมงาน มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ซึง่เป็นโบราณ

ราชประเพณทีีส่บืทอดกนัมาจากอดีตจนถงึปัจจุบนั ตลอดจนเหน็คณุค่าของงานศิลปกรรมช่างสบิหมูท่ีม่คีวามประณตี 

วิจิตรบรรจง รวมทั้งงานวรรณศิลป์ในบทกาพย์เห่เรือนิทรรศการดังกล่าว โดยนิทรรศการประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้

   (๑) ส่วนท่ี	 ๑ “เถลิงถวัลยราชสมบัติ	 สยามรัฐสีมา” น�าเสนอองค์ความรู ้เก่ียวกับ  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ และองค์ความรู ้เก่ียวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

ตัง้แต่สมยักรุงศรอียธุยาจนถงึกรงุรตันโกสนิทร์ผ่านสือ่มลัตมิเีดยีทีท่นัสมยัและหลากหลาย แบ่งการแสดงเป็น ๓ ห้อง 

ประกอบด้วย

    (๑.๑)	 ห้องที	่๑ “มหามงคลสมยัพระขวญัไผทเถลงิรชั” น�าเสนอเรือ่งราวท่ีประชาชน

คนไทยท้ังประเทศได้มีส่วนร่วมและรับรู้ในพระราชพิธีอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ตั้งแต่พระราชพิธีเบื้องต้น เบื้องกลาง  

และเบื้องปลาย ได้แก่ การจัดพลีกรรมตักน�้าศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรเพื่อท�าน�้าสรงพระมรุธาภิเษกและน�้าอภิเษก 

พิธีจารึกและเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร พิธีสรงพระมรุธาภิเษก  

เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร 

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค การจัดมหรสพสมโภชและเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร 

โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

    (๑.๒) ห้องที	่๒ “นริมติเรืองนทเีถลงิหล้า” เสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัความสขุของคนไทย 

ใต้ร่มพระบารม ีและการแสดงขบวนพยหุยาตราทางชลมารคตามแบบแผนสบืมาแต่โบราณ ด้วยเรือพระราชพิธจี�าลอง 

๕๒ ล�า ประกอบการเห่เรือเฉลิมพระเกียรติฯ 

  	 	 (๑.๓) ห้องที	่๓ “ขบวนนาวาอารยศลิป์แผ่นดนิสยาม” จัดแสดงองค์ความรูเ้กีย่วกบั

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ความประณีตศิลป์ ความวิจิตรบรรจง 

ของงานศิลปกรรมบนเรือราชพิธี เช่น งานปิดทองและประดับกระจก งานแกะสลัก งานเย็บผ้าลายทองแผ่ลวด  

การร้อยมาลัยประดับคอเรือพระที่นั่ง และความงดงามทางภาษาและวรรณกรรมของกาพย์เห่เรือ
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   (๒) ส่วนที่	 ๒ “ศรีศุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพร” พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้น�าเรือพระราชพิธีจ�าลอง จ�านวน ๔ ล�า ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ  

รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ มาจัดแสดงในงานฯ

   (๓) ส่วนที่	๓ “ม่านธาราลือขจร	เฉลิมราชย์องค์ราชัน” เป็นการแสดงม่านน�้า ประกอบ 

แสง ส ีเสยีง และสือ่ผสม น�าเสนอพระราชกรณยีกิจพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งวิถีชีวิตคนไทยที่มีความผูกพันกับสายน�้า ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรม และราชประเพณี 

อันยิ่งใหญ่ และความงามของโขนเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ผ่านเทคนิคม่านน�้าอันวิจิตรตระการตา

   (๔) ส่วนที่	 ๔ “เอมอิ่มสุขสันต์	 ครบครันส�ารับไทย” สาธิตการท�าอาหารไทยเลิศรส 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารไทย ภาคภูมิใจในมรดกทางภูมิปัญญา 

ที่บรรพบุรุษสั่งสมมาแต่โบราณ พร้อมท้ังมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ท่ีบ่งบอกถึงอัตลักษณ ์

ในแต่ละท้องถิ่น

    จากการประเมินผลการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด�าเนิน 

เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  

ไ ด ้ รั บ เ สี ย ง ต อ บ รั บ ที่ ดี จ า ก ผู ้ เ ข ้ า ช ม ท้ั ง ช า ว ไ ท ย 

และจากนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทกุคน ได้รบัความรูเ้กีย่วกบั 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จัดได้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ 

นอกจากนี้ ยังได้สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ท�าหน้าท่ีเป็น

มัคคุเทศก์น้อยถ่ายทอดความรู ้ประวัติศาสตร์ของชาต ิ

สู ่ ผู ้ เข ้าชมงานด ้วยความภาคภูมิ ใจท่ีเกิดเป ็นคนไทย  

โดยการจัดงานมีผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรม	 ๔๗๒,๑๔๓	 คน		

และผู้ชมทางสื่อต่าง	ๆ	ทุกช่องทางอีก	๖,๓๖๖,๘๔๑	คน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๔๗๒,๑๔๓ คน  

และผู้ชมทางสื่อต่าง ๆ 
จำานวน ๖,๓๖๖,๘๔๑ คน
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๑.๒	 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

	 	 ๑.๒.๑	 จัดกิจกรรมเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พุทธศักราช	 ๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๒  

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ดังนี้

   (๑) รฐับาลเป็นเจ้าภาพจัดพธิบี�าเพญ็กศุล 

อุทิศถวาย จัดพิธีบ�า เพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพติร 

และเจรญิพระพทุธมนต์ถวายพระราชกศุล และถวายพระพรชยัมงคล 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ ้าสิริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ณ พระลานพระราชวังดุสิต

   (๒) จดัพธิที�าบญุตักบาตรถวายพระราชกศุลพระสงฆ์และสามเณร ๖๙ รปู และพิธีถวายสตัย์ปฏญิาณ 

เพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  

ณ ท้องสนามหลวง 

	 	 ๑.๒.๒	 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ	์	

พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ได้แก่ การจัดพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๔๘๘ รูป และการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  

ณ ท้องสนามหลวง

  ๑.๒.๓ จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๔๖๒ ได้แก่  

การจดัพธิที�าบญุตักบาตรถวายพระราชกศุลพระสงฆ์และสามเณร ๔๘๙ รปู ณ ท้องสนามหลวง การจดัพธิวีางพวงมาลา 

และพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร การจัดพิธีจุดเทียนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการแสดงดนตรีน ้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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  ๑.๒.๔	 จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ	

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๖๒ ได้แก่ การจัดพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 

พระสงฆ์และสามเณร ๔๕๗ รปู การจดัพธิวีางพวงมาลาและพธิถีวายบงัคมหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดพิธีจุดเทียนน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวง

	 	 ๑.๒.๕	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชิน	ี	

ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล 

แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมถึงบ�ารุงขวัญและก�าลังใจให้พุทธศาสนิกชน ท่ีเป็นพสกนิกรภายใต้ 

พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รวมทัง้ประชาชนได้น�าหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นเครือ่งมอืในการสร้างสต ิสมาธ ิและปัญญา น�ามาประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	พร้อมทั้งร่วมกับภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวประเทศ 

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปที่ส�าคัญประจ�าจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

	 	 ๑.๒.๖	 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	 เม่ือวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรม คือ แสดงปาฐกถาธรรม “เรื่องทศบารมี”  

โดยพระราชธรรมวาท ีผูช่้วยเจ้าอาวาส วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร กรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นการเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และกิจกรรมถวายภัตตาหาร

เพลแด่พระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคมีกิจกรรม ได้แก่ 

กจิกรรมเทศน์มหาชาติเวสสนัดรชาดก กจิกรรมปฏบัิติธรรม กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัค่านิยม ๑๒ ประการ และกจิกรรม

จิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

	 	 ๑.๒.๗	 กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุารี	

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้า เฉลิมพระเกียรติ 

ระหว่างวันที่ ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา จังหวัดเพชรบุรี  

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ๑๐๐ ต้น และสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน�้า 

ให้มคีวามอดุมสมบรูณ์ เพิม่ความหลากหลายทางชวีภาพ และเพือ่บรรเทาและลดความรนุแรงของปัญหาทางธรรมชาติ

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
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ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๑.๓	 การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตามพระราโชบาย

	 	 ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการจัดตั้ง 

ศูนย์ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั่วประเทศ ๑๖ ศูนย์ ซึ่งจ�าแนกเป็นงานพระราชทานน�้าหลวง  

๗๒๔ งาน งานพระราชทานเพลิงศพ ๕,๓๘๗ งาน งานพระราชทานดินฝังศพ ๑๒๑ งาน นอกจากนี ้

ได้ให้ผู ้ปฏิบัติพิธีดังกล่าวเข้ารับการอบรมมากกว่า ๑ หลักสูตร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เข้ารับการอบรม 

ได้รับการพัฒนาความรู้ สามารถปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๑.๔	 การต่อยอดศาสตร์พระราชา	 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริรัฐบาลได้ด�าเนินการ 

สบืสาน รกัษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกหลายโครงการตามบริบทต่าง ๆ เช่น 

	 	 ๑.๔.๑	 สนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๑๕๑ โครงการ แบ่งเป็น  

๖ ด้าน คือ

	 	 	 (๑) ด้านแหลง่น�า้ ๖๐ โครงการ สนับสนุนพื้นทีท่�าการเกษตร ๕๔,๐๖๒ ไร่ และเพื่ออุปโภค

บริโภคแก่ราษฎร ๒๐,๓๐๐ ครัวเรือน ๖๘,๖๖๙ คน	และโครงการบริหารจัดการน�้าในไร่นาตามศาสตร์พระราชา

	 	  (๒) ด้านสิ่งแวดล้อม ๓๔ โครงการ ได้แก่ ราษฎรมีอาหารและรายได้จากป่า ๔๔,๗๑๐ คน 

พ้ืนทีป่่ากว่า ๕๔๔,๙๒๐ ไร่ ได้รบัการอนรุกัษ์พันธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

   (๓) ด้านส่งเสริมอาชีพ ๕ โครงการ เพื่อส่งเสริมราษฎร ๑๘,๕๗๖ ครัวเรือน ๒๔,๕๘๔ คน 

และพื้นที่การเกษตร ๘๘,๗๑๑ ไร่ ให้มีอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาดินให้มี 

ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย

   (๔) ด้านสาธารณสุข ๒ โครงการ เป็นต้นแบบการจัดการน�้าสะอาดได้อย่างครบวงจร 

และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่เหมะสมตามช่วงวัย

   (๕) ด้านคมนาคม ๑ โครงการ เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์เส้นทางเพื่อให้ผู้สนใจเดินทาง 

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในการเรียนรู ้และฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีจากธรรมชาติช่วยธรรมชาติ  

ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ผู้ที่สนใจปีละประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน

   (๖) ด้านบูรณาการอื่น	ๆ ๔๙ โครงการ เพื่อศึกษา ทดลอง และขยายผลส�าเร็จไปยังพื้นที ่

เป้าหมาย และเพิม่การบริหารจดัการและส่งเสรมิพฒันาอาชีพให้ราษฎรได้อย่างเหมาะสมตามศกัยภาพแต่ละท้องถ่ิน 

ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  ๑.๔.๒	 สนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ		

และศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริต่าง ๆ ๖ แห่ง ที่มีภูมิสังคมแตกต่างกันออกไป 

เช่น โครงการจดัท�าแปลงสาธติต้นแบบทฤษฎีใหม่ การให้ความช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในพื้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และงานด้านการศึกษาพอเพียงขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ๔๗ แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ ๑๑๙ แห่ง ให้แก่ประชาชน

ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความรู้และประโยชน์สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงกับตนเอง รวมทั้งจัดท�าโครงการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่นักเรียน

นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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  ๑.๔.๓	 จัดโครงการฝึกอบรมซึ่งประชาชนผู้เข้าฝึกอบรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพยีงไปปรบัใช้ในชีวติประจ�าวนั และสามารถเผยแพร่องค์ความรูต่้อไปได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการ ๑๐๑ อาชพี 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการพัฒนาแรงงานนานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ  

จงัหวัดเชยีงราย โครงการมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเฉลมิพระเกียรตสิถาบันพระมหากษตัรย์ิ ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน 

มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจด้านการประกอบอาชีพและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด�าเนินชีวิตได้

  ๑.๔.๔	 ขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ปัญหาพืน้ทีป่ลกูฝ่ินอย่างยัง่ยนื ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาคนในชุมชนด้วยกระบวนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยจดักจิกรรมการส่งเสรมิการรูห้นงัสอื และจดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติให้แก่ประชาชน ๑๔,๕๙๒ คน เป็นการส่งเสริม 

การรูห้นงัสอืให้กบัประชาชน ๑,๗๕๖ คน และการศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะชวิีต ๑๒,๘๓๖ คน ท�าให้ประชาชนในพืน้ที่

เป้าหมายรู้หนังสือ สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยในชีวิตประจ�าวันได้ สามารถพึ่งพาตนเองสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

  ๑.๔.๕	 พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด�าริ

	 	 	 (๑) ด�าเนินงานโครงการพฒันาการศกึษาวชิาชีพตามแนวพระราชด�าร ิ: โครงการสถานศกึษา 

ตามรอยพระยุคลบาท มีสถานศึกษาน�าร่องในโครงการ ๒๖ แห่ง ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน

นักศึกษา มีจิตส�านึกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

   (๒) โครงการพฒันาอาชพีแก่เดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร สถานศกึษาทีม่พีืน้ทีร่บัผดิชอบ 

ที่สอดคล้องกับการด�าเนินงานตามแผนแม่บท จ�านวน ๒๗ แห่ง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคม

   (๓) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้จัดอบรม 

โครงการพฒันาแกนน�าองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ขับเคลือ่นหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าลาหู่ 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การอบรมสร้างความเข้าใจแก่ครูวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  

เพื่อขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในเขตพ้ืนที่สูง 

ของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 

  ๑.๔.๖	 ส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านการเกษตร

   (๑) โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยอบรมให้ความรู้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์  

ให้แก่เกษตรกร ๒๔๑,๒๗๙ คน ส่งเสริมการปรับปรุง 

บ�ารุ ง ดิน ๑๐๒,๖๖๐.๕๐ ไร ่  ผลิตพันธุ ์สัตว ์น�้ า 

เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน�้า ๓๑๐.๑๕ ล้านตัว ส่งเสริม 

และพฒันาความรูใ้ห้แก่นักเรยีนในโรงเรยีน ๑,๓๐๘ โรงเรยีน 

ให ้ บริ ก ารคลิ นิ ก เกษตร เคลื่ อน ท่ี แก ่ เ กษตรกร  

๕๙๗,๘๔๓ คน ๓๙๐ แห่ง รวมทั้งซ่อมแซม บ�ารุงรักษา

แหล่งน�้า ๔๑๐ แห่ง

9รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



   (๒) โครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการหลวง โดยถ่ายทอดองค์ความรู ้ โครงการหลวง  

๘๕๕,๕๖๑ คน พัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางโครงการหลวง ๔๙๓ หมู่บ้าน ปรับปรุงบ�ารุงดิน ๑๑,๐๔๖ ไร่  

ส่งเสริมและพัฒนาด้านสหกรณ์ ๙๗ แห่ง รวมทั้งให้บริการทางสังคม โดยมีผู้รับบริการที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

๗๕๖,๖๘๘ ราย

   (๓) จัดแสดงนิทรรศการและการขับเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจดัแสดงนทิรรศการ 

๑๔ งาน จัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ๒ ครั้ง จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑ ครั้ง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

และขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๒ ครั้ง จัดโครงการ 

เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ๑๖ ครั้ง

๒.	 การต่อยอดการด�าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�าริ

	 กิจกรรมจิตอาสา	มีการด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๒.๑	 การจัดกิจกรรมจิตอาสา	 “เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่ง 

แม่น�้าเจ้าพระยา	 ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราท�าความดี	 เพ่ือชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์” เป็นกิจกรรม 

ท�าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม และกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีปากคลองตลาด  

และจัดกิจกรรมอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

	 ๒.๒	 การจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ	ได้ด�าเนินโครงการจิตอาสา โดยได้แต่งตั้งคณะท�างาน

และด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา เพื่อด�าเนินการตามพระราชด�ารัส ได้แก่

  ๒.๒.๑ แต่งต้ังคณะท�างานด�าเนินโครงการจิตอาสา ๙๐๔ รวมท้ังจัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสา

กระทรวงยุติธรรม (ศป.จอส.ยธ.) เพื่อประสานงานกับศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.  

และโรงเรียนจิตอาสา และสนับสนุนการด�าเนินการตามภารกิจจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  ๒.๒.๒ โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรต ิ

เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของชุมชน ๒) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

และบ�าเพ็ญประโยชน์บริเวณพื้นที่รอบสนามหลวง ๓) กิจกรรมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นบริเวณโคก หนอง นา  

ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ๔) กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะอันตรายโดยการถวายถังรองรับขยะให้วัดและโรงเรียน 

๕) โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน 

ในชุมชนสามารถดูแลจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณริมคลองเปรมประชากร  

ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนริมคลองเปรมประชากรอย่างยั่งยืน ๖) ลงทะเบียน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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รบัสมัครจิตอาสาพระราชทาน ปัจจุบนัมปีระชาชนลงทะเบยีน 

เป็นจิตอาสาพระราชทาน ๖,๖๔๙,๒๕๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ๗) จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน 

วันส�าคัญของชาติ ๘) จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๗,๕๕๐ แห่ง 

๓๗๗,๕๐๐ คน ๙) กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งโดย 

การประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่  

ในการแก้ไขปัญหาภยัแล้งอย่างยัง่ยนื และ ๑๐) โครงการส่งเสรมิ 

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

ในพระราชูปถัมภ์ฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยด�าเนินการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า 

จากแผงโซล่าเซลล์พลงังานแสงอาทิตย์ ตดิตัง้เปล่ียนเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วน เปลีย่นหลอดไฟแบบ แอล อ ีดี (LED) 

ทดแทนหลอดนีออน ติดตั้งระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อช่วยติดตามควบคุมและจัดการพลังงาน 

ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทั้ง ๖ แห่ง 

  ๒.๒.๓ ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี เพ่ือปลูกจิตส�านึก เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม 

ท�าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน

  ๒.๒.๔ โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”	พื้นที่ด�าเนินการ ๕,๓๕๑ แห่ง เพิ่มจากเป้าหมาย 

๑,๓๑๓ แห่ง โดยได้เสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์  

และศาสนสถาน ในด้านการบ�ารุงรักษา การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้า อาคารและสิ่งก่อสร้าง  

และสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสถานที่ส�าคัญของชุมชนในพื้นที่

  ๒.๒.๕ จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้

   (๑) จัดหาเคร่ืองผลติน�า้สะอาดเคลือ่นที ่๖ เครือ่ง เพือ่มอบให้แก่ศนูย์อ�านวยการใหญ่จติอาสา

พระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) และเครื่องผลิตน�้าสะอาดแบบเคลื่อนที่ ๖ เครื่อง และถังดักไขมัน ๑๐๐ ถัง 

มอบให้แก่ส�านักงานปลดักระทรวงกลาโหม เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนในพืน้ทีท่ีข่าดแคลนน�า้เพือ่การอุปโภคและบริโภค

   (๒) โครงการ“จติอาสาส�ารวจ ออกแบบ จดัหาและตดิตัง้ชุดกรองน�า้เสยีในคลองเปรมประชากร” 

จัดท�าต้นแบบชุดบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพในการบ�าบัดน�้าเสียของชุมชน ก่อนปล่อยลงสู ่ล�าน�้าสาธารณะ  

โดยได้ส่งมอบถังดักไขมันแก่ชุมชนคลองเปรมประชากร ๒,๕๐๐ ชุด ประกอบด้วย เขตดุสิต ๕๕๐ ชุด เขตจตุจักร 

๕๐๐ ชุด เขตหลักสี่ ๕๑๕ ชุด เขตดอนเมือง  

๕๕๐ ชุด แฟลตต�ารวจ ๘๕ ชุด กระทรวงกลาโหม 

๑๕๐ ชุด ชุมชนคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ๑๕๐ ชุด  

และด�าเนนิการร่วมกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บรรยายและสาธติการใช้งานเครือ่งผลติน�า้สะอาด 

แบบเคลื่ อนที่  และการติดตั้ งถั งดั ก ไขมัน 

แก่เจ้าหน้าที่ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๔๐ คน

ประชาชนลงทะเบียน
เป็นจิตอาสา
พระราชทาน 

๖,๖๔๙,๒๕๕ คน

11รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



   (๓) โครงการ “จติอาสาคลองสวยน�า้ใสทีลั่ดหลวง ๑๐ คลอง” จดัสร้างต้นแบบเครือ่งดกัจบัขยะ 

ในคลองขุดเจ้าเมือง โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และมอบให้กับเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ  

๕ เคร่ือง รวมทัง้จดักจิกรรมจติอาสาแก้ปัญหาน�า้เสยีในลุม่น�า้สายหลกั ณ บรเิวณตลาดน�า้ยามเยน็ คลองขดุเจ้าเมอืง 

อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เมือ่วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมอบเครือ่งดกัขยะในคลองสาธารณะ 

ให้แก่เทศบาลเมืองลัดหลวง มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการท่ีด�าเนินกิจกรรม ๕ส ดีเด่น ๕ โรงงาน  

และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ๑๕๐ ชุด พร้อมท้ังร่วมกันเก็บขยะในล�าคลอง  

ท�าความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดริมฝั่งคลองสวนสาธารณะ รวมทั้งท�าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 

สวนสาธารณะและสวนเด็กเล่นบริเวณประตูระบายน�้าคลองลัดหลวง

   (๔) โครงการ “จิตอาสาพฒันาแหล่งน�า้สายหลกัของประเทศ” (คลองแสนแสบ ลุม่น�า้ท่าจนี)

จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพน�้าโดยการตรวจสอบ ก�ากับดูแล และตรวจวัดคุณภาพน�้าในคลองแสนแสบ ๖ จุด  

และบริเวณรอบนคิมอตุสาหกรรมบางชัน ๑๘ จดุ รวมถึงตรวจก�ากบัดแูลโรงงานทีต่ัง้อยูใ่กล้บรเิวณรมิคลองแสนแสบ 

๑๐ โรงงาน ได้แก่ ๑) กิจกรรม “จิตอาสา ท�าความสะอาด ก�าจัดวัชพืช คลองแสนแสบและคลองสาขา”  

๒) กิจกรรม “จิตอาสา รักษ ์แม ่น�้ าในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัดสมุทรสาคร”  

และ ๓) คลินิกจิตอาสา “รักษ์-สิ่งแวดล้อม”

   (๕) โครงการ “จิตอาสาจัดท�าเครื่องต้นแบบขจัดมลพิษทางอากาศเพื่อประชาชน”		

จัดสร้างเครื่องก�าจัดมลพิษทางอากาศ ๑๐ เครื่อง พร้อมติดตั้งเพื่อบ�าบัดอากาศโดยรอบบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิ

และจัดสร้างเคร่ืองพ่นหมอกไอน�้า ๕๐๐ เครื่อง พร้อมด�าเนินการติดตั้งเพื่อลดอุณหภูมิให้แก่ประชาชน 

ทีเ่ฝ้าทลูละอองธลีุพระบาทเสด็จเลยีบพระนคร และส่งมอบให้แก่กรงุเทพมหานคร เพือ่แจกจ่ายในส�านกังานเขตต่าง ๆ  

ไปติดตั้งเพื่อบริการประชาชน ๔๕๐ เครื่อง

   (๖) โครงการ “จิตอาสาปรับปรุงความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของวัดอรุณราชวราราม

ราชวรมหาวิหาร” ระยะที่ ๒	 ปรับปรุงระบบสายไฟและไฟฟ้าส่องสว่างในภาพรวมของรอบรั้วองค์พระปรางค์  

โดยจดัเกบ็สายไฟให้มคีวามเรยีบร้อย สวยงาม ปลอดภยั ได้มาตรฐาน และปรบัปรงุระบบสายล่อฟ้าเพือ่ให้ปลอดภยั

และเป็นระเบียบเรียบร้อย และเข้าร่วมหารือแนวทางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของวัดระยะที่ ๒ และพัฒนาปรับปรุง

ระบบระบายน�้าของวัด ที่มีปัญหาการอุดตัน ซึ่งได้ด�าเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

   (๗) กิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารม ี

เราสร้างไปด้วยกัน” มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งน�้า ตามโครงการพระราชด�าริ ๓,๒๔๘ โครงการ  

จากท้ังหมด ๔,๗๔๑ โครงการ ที่ถือเป็นต้นก�าเนิดของทุกชีวิตผ่านการร้อยเรียงพระราชกรณียกิจ พระราชด�าร ิ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่น�้าบนฟ้า  

น�้าบนดิน น�้าใต้ดิน และท้องทะเล ควบคู่ไปกับการท�าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ภายใต้กรอบความคิดจากนภา  

ผ่านภูผา สู่มหานที และพระราชกรณียกิจ ซ่ึงสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีนิทร มหาวชิราลงกรณพระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทีท่รง “สบืสาน รกัษา 

ต่อยอด” เพือ่สร้างสขุปวงประชา ดงัปรากฏเป็นพระบรมราโชบายในพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ  และโครงการจติอาสา

พระราชทานที่ลงมือปฏิบัติในเรื่องการบ�ารุงรักษาแหล่งน�้าคูคลองให้มีความใสสะอาด สร้างความยั่งยืนของสายน�้า 

ในเขตชุมชนเมือง ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกับสายน�้าในชีวิตวิถีใหม่สืบต่อไป

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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 ๒.๓	 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักชาติ	 หวงแหนแผ่นดินเกิด	 เคารพและเทิดทูน	

สถาบันพระมหากษัตริย์	 โดยได้จัดกิจกรรมการวิ่งตามภูมิประเทศ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ  

จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสามารถน�ารายได้สู่จังหวัดกาญจนบุรีและกระจายรายได้สู่ชุมชน มากกว่า ๕๐ ล้านบาท

๓.	 การสร้างความตระหนกัรู	้เผยแพร่	และปลกูฝังให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ	ท่ีถกูต้อง	
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	 และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน		
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

 รัฐบาลได้สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ ตลอดจน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ เพ่ือสร้าง 

ความตระหนักรู้และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณค่าท่ีเป็นสากลของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้สาธารณชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

	 ๓.๑	 การประชาสมัพนัธ์	ด�าเนนิการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�ารแิละหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง หลกัการทรงงาน และพระราชกรณยีกิจในพืน้ทีต่่าง ๆ  เพ่ือให้ประชาชนรบัทราบและตระหนกั

ในพระมหากรุณาธิคุณผ่านสื่อ	เช่น	

	 	 ๓.๑.๑	 สื่อนิทรรศการ

   (๑) จัดนิทรรศการ “ปณิธาน-ความดี…มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR  

โดยน�ากิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ 

พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

ให้ประชาชนได้รับอย่างกว้างขวาง

   (๒) จัดนิทรรศการ “ชุมชน-ต้นแบบแห่งความดี…วิถีชีวิตของชุมชน”	 ท่ีได้น�าแนว 

พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช ้

ในชุมชนจนประสบความส�าเร็จเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ แบ่งเป็น ๔ ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ในหัวข้อ  

“ป่าและน�้าคืนชีวิต” ภาคใต้ ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง 

เกษตรผสมผสาน” และภาคกลาง ในหวัข้อ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยงัมกีารจดัจ�าหน่ายผลติภัณฑ์

ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น ๔ ภาค

   (๓) จัดท�าชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระราชพิธี 

บรมราชาภิเษกในเบื้องปลาย โดยการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  

ในวนัที ่๑๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ จ�านวน ๙๕ ชดุ เพือ่จดัส่งไปยงัสถานเอกอคัรราชทตู คณะผูแ้ทนถาวร ส�านกังานการค้า 

และเศรษฐกิจไทย และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ เพื่อจัดแสดงในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสดง 

ที่กระทรวงการต่างประเทศ อาคารถนนศรีอยุธยา และกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ 
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   (๔) จัดนิทรรศการ ชุด “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  

ในงานส�านกึในพระมหากรุณาธคุิณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ณ เดอะซีซั่นส์ มอลล์ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

   (๕) จัดนิทรรศการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิร่วมจดัแสดงในงานเกษตรภาคเหนอื 

ครั้งที่ ๙ นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะส�าหรับคนรุ่นใหม่ Smart Agricultural Innovation for Next Generation 

ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ

พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

   (๖) จัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรต ิภายใต้ช่ือ “สืบสาน	รกัษา	ต่อยอด	สร้างสขุปวงประชา” 

ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” ครัง้ที ่๓๒ ณ บรเิวณภายในหอรชัมงคล สวนหลวง ร. ๙ กรงุเทพมหานคร 

วันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

   (๗) จัดแสดงในงานนิทรรศการ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ในโอกาสครบรอบ ๓๔ ป ี

ภายใต้ชื่อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

   (๘) จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่  

สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชวถีิ และศนูย์ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก 

พระราชด�าริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ ้งวัฒนะ ชุด ๒ กษัตริย ์นักพัฒนา  

หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” และชุด “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี  

บรมราชาภิเษก” วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ และสนับสนุนนิทรรศการชุด “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 

พระราชพธิบีรมราชาภเิษก” ในกจิกรรมวนัวชิาการ (Open House) ณ โรงเรยีนยานนาเวศวทิยาคม ถนนสาธปุระดษิฐ์ 

เขตสาธร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

   (๙) จดัแสดงนทิรรศการ ชดุ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ในงานส่งเสรมิคณุธรรม 

และจริยธรรม พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ กิจกรรมวันแห่งคุณธรรม ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย  

อาคารสุขประพฤติส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

  ๓.๑.๒	 สื่อโทรทัศน์	

	 	 	 (๑) บนัทกึเทปถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ีเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ สถานีโทรทัศน์ MCOT HD และสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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   (๒) ด�าเนินการเผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ออกอากาศ 

ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ NBT ในวันส�าคัญตามวาระต่าง ๆ ช่วงเวลา 

หลังข่าวในพระราชส�านัก และเผยแพร่ทางส่ือออนไลน์ PPTV, CH5, Nation ประกอบด้วย สารคดีส้ัน 

เฉลิมพระเกียรติ ความยาว ๒ นาที ๗ ตอน และสารคดีผลส�าเร็จของโครงการ ความยาว ๕ นาที ๗ ตอน  

และ	 สารคดีเชิงข่าว	 ชุด “สืบสาน สร้างสุขปวงประชา” ความยาว ๓ นาที ๔๐ ตอน ออกอากาศทุกวันศุกร์  

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕

  ๓.๑.๓	 สือ่วทิย	ุกระจายเสยีง	ด�าเนนิรายการทางสถานวีทิย ุชุด “สบืสานงานพฒันา” ทางสถานวีทิยุ 

สวพ. FM 91 ประกอบด้วย ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ความยาว ๒๐ นาที (สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์)  

จ�านวน ๖๐ ตอน ผลติและเผยแพร่ข่าวประชาสมัพนัธ์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาท ีจ�านวน ๒๐ ข่าว ผลติและเผยแพร่

สปอตประชาสัมพันธ์ ความยาว ๓๐ วินาที จ�านวน ๑๐ ตอน

	 	 ๓.๑.๔	 สือ่สิง่พมิพ์ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ทางสื่อหนังสือพิมพ ์

และสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์ ใน ๓ รูปแบบ ประกอบด ้วย  

ข่าว ๓๐ ข่าว บทความ ๑๐ เรื่อง สกู๊ปพิเศษหรือบทความ

เฉลมิพระเกยีรติ ๑ เรือ่ง พร้อมทัง้จัดพมิพ์หนงัสอืและเอกสาร

เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ได้แก่

จัดพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

 รวม ๑๓๒,๐๐๐ เล่ม
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ล�าดับ หนังสือ จ�านวน	(เล่ม)

๑ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์” 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๐,๐๐๐ 

๒ หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๕ ปี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สปป.ลาว โดยจัดพิมพ์ภาษาไทย 

๓,๐๐๐ 

๓ หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๕ ปี โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร

ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สปป.ลาว โดยจัดพิมพ์ภาษาลาว  

๓,๐๐๐ 

๔ หนังสือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉบับภาษาอังกฤษ 

๑๐,๐๐๐ 

๕ หนังสือหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ฉบับภาษาไทย 

๒๐,๐๐๐ 

๖ หนังสือ “กษัตริย์นักพัฒนา” ๘,๐๐๐ 

๗ หนังสือ“จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ๓,๐๐๐

๘ หนังสือองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ฉบับการ์ตูน ๒ ภาษา

“ความสุขของแผ่นดิน”

๑๐,๐๐๐

๙ หนังสือองค์ความรู้ตามแนวพระราชด�าริ ฉบับการ์ตูน ๒ ภาษา 

“ราชินีศรีแผ่นดิน”

๕,๐๐๐

๑๐ หนังสือ “ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง” ๑๐,๐๐๐

๑๑ หนังสือ “ถนนทุกสาย มุ่งสู่ประชาชน” พร้อม E-book ๕,๐๐๐

๑๒ หนังสือเผยแพร่โครงการอันเนื่องมา จากพระราชด�าริ ฉบับภาษาอังกฤษ 

“The Philosophy of Sufficiency Economy The Greatest form 

the King” 

๒,๐๐๐

๑๓ หนังสือเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฉบับภาษาอังกฤษ 

“Royal Development Study Centres”

๓,๐๐๐ 

๑๔ วารสารอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ขนาด A4 จ�านวน ๔ ฉบับต่อปี ๔๐,๐๐๐ 

  ๓.๑.๕	 สือ่ออนไลน์ ภาพยนตร์ข่าวบันทึกพระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเผยแพร่ภาพยนตร์ข่าวบันทึก 

พระราชกรณียกิจ รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวบันทึกเหตุการณ์ส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักร ี

ที่หาดูได้ยากผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Youtube Facebook และรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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	 ๓.๒	 การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 	 ๓.๒.๑	 ส่งเสริมและขยายผลให้แก่สถาบันการศึกษา	 เด็ก	 เยาวชน	 และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	

ทัง้ภาครฐัและเอกชน ๒๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเครอืข่ายสถาบนั การศกึษาสบืสานพระราชด�าร ิรุน่ที ่๖ เมือ่วันที่ 

๓๐ สงิหาคม-๑ กนัยายน ๒๕๖๒ โดยน�าคณะครจูากโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนในพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

และภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการฯ ๗๑ คน โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	 (RDPB	

Camp)	 รุ่นที่	 ๑๐ ภายใต้ชื่อ	 “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน�้า สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”	 ระหว่างวันท่ี  

๑๗-๒๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ โดยน�าเยาวชน 

จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ทัว่ประเทศ ๘๐ คน และโครงการส่งเสริม

ความรัก ความสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่

ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ

สังคมประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ

ทรงเป็นประมุข

  ๓.๒.๒	 เผยแพร่และการให้ความร่วมมือด้านต่างประเทศ เพื่อให้ชาวต่างชาติมีความเข้าใจโครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริมากขึ้น และได้รับองค์ความรู้ท่ีจะน�าไปประยุกต์ใช้ในประเทศตนเอง อีกท้ังสามารถ 

เผยแพร่องค์ความรู้ต่อให้ผู้อื่น โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นสื่อกลางในโครงการ ดังนี้

   (๑) วนัที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผูบ้รหิารหน่วยงานรฐับาลจากส่วนกลางและระดบัท้องถ่ิน 

ของสาธารณรัฐเซเนกัล เข้ารับการฟังบรรยายสรุปเรื่อง “The Philosophy of Sufficiency Economy”  

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง ๖ แห่ง และเกษตรทฤษฎีใหม่

   (๒) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ การจัดการเสวนาในหัวข้อ “Sufficiency Economy 

for Sustainability” ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO SEPS) ครั้งที่ ๑ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

   (๓) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ การบรรยายสรุป เรื่อง “Planning and Management  

of the Royal Development Projects” ซ่ึงเก่ียวกับพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่  

และการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

(ส�านักงาน กปร.) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Advanced Project Management” ภายใต้โครงการ  

Executive Center for Development Programs ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   (๔) โครงการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ราชอาณาจักรเลโซโท	 กรมความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และส�านักงาน กปร. ได้ร่วมกันด�าเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

เพ่ือการพฒันาการเกษตรทีย่ัง่ยนืขึน้ระหว่างราชอาณาจกัรเลโซโทและราชอาณาจกัรไทย ตัง้แต่ปี ๒๕๔๙ ซึง่ปัจจบุนั

อยูใ่นขัน้ตอนเตรยีมการด�าเนินงานในระยะท่ี ๒ ซึง่ด�าเนนิการใน ๒ พืน้ท่ี ได้แก่ แปลงสาธติการเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ณ เมืองแมทเซียง และศูนย์สาธิตแห่งใหม่  

ณ เมืองโคเอเต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการด�าเนินงานด้านเกษตรท่ียั่งยืนซ่ึงจะน�าไปสู่การเพิ่มผลผลิต  

รายได้ ความมั่นคงในชีวิตของชาวเลโซโทโดยประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่

17รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 	 ๓.๒.๓	 การศึกษาดูงานและการบรรยายสรุปให้แก่คณะชาวต่างชาต ิได้แก่

   (๑) การเข้าหารือและขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการด้านการพัฒนา  

นาย Imran Shouket ท่ีปรึกษาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และนาย Faraz Zaidi  

เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจ�าประเทศไทยเข้าหารือและขอค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนิน

โครงการด้านการพัฒนาพร้อมทัง้ศึกษารปูแบบการพฒันาทีป่ระสบความส�าเรจ็เพือ่น�าไปปรบัใช้ในประเทศปากสีถาน  

ส�านกังาน กปร. เมือ่วนัที ่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

   (๒) คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “Advanced	 Project	 Management”  

เข้ารบัฟังบรรยายในหวัข้อเรื่อง “Planning and Management of the Royal Development Projects”  

จัดโดยส�านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการพัฒนาพลังงาน  

จากประเทศบังคลาเทศ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ๑๔ คน ณ ส�านักงาน กปร. เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

   (๓) คณะผู้แทนด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชนจากประเทศเซเนกัล	 กาบูเวร์ดี		

แกมเบีย	 เซียร์ราลีโอน	 ไลบีเรีย	 เคปเวิร์ด	 และกินีบิสเซา ๙ คน เข้ารับการฟังบรรยายเรื่อง “หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในประเทศไทย”เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติและประสบการณ์ของไทยและน�าไปปรับใช้ในบริบทการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ของแต่ละประเทศ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (ถนนแจ้งวัฒนะ) ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม-๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑
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