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นโยบายข้อ ๑

การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษตัรย์ิมคีวามส�าคญัยิง่ต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รฐับาลถอืเป็นหน้าทีส่�าคญั 

ที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาล 

มีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๑.๑	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 มาเป็นหลักส�าคัญในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชน  

และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน�ามาประยุกต์

ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมท้ังเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑.๒	 ต่อยอดการด�าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน	

ตามแนวพระราชด�าริ	ให้เป็นแบบอย่างการบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ในพืน้ทีต่่าง ๆ  เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 

แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี  

ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน

๑.๓	 สร้างความตระหนักรู้	 เผยแพร่	 และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	

และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย ์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน	 ตลอดจน	

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์ทุกพระองค์	 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง 

กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย
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๑.	 การสบืสาน	รกัษา	ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส�าคัญ	

	 ๑.๑	 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ	

	 	 ๑.๑.๑	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ	

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	พุทธศักราช	๒๕๖๓

	 	 	 (๑) จัดพธิที�าบญุตกับาตรถวายพระราชกศุลพระสงฆ์ ๖๙ รปู เมือ่วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 

และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง รวมท้ังได้จัดการแสดงอากาศยานไร้คนขับแปรอักษร 

เฉลิมพระเกียรติฯ ๕๐๐ ล�า ในส่วนภูมิภาคจังหวัดด�าเนินการจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

ส่วนในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลด�าเนินการจัดพิธีตามที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้เชิญชวน 

หน่วยงานของรัฐจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน  

รวมทัง้เชญิชวนประชาชนร่วมลงนามถวายสตัย์ปฏิญาณฯ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวนัที ่๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

   (๒) กจิกรรมปลกูต้นไม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ เมือ่วนัที่ 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

อ�าเภอแม่รมิ จังหวัดเชยีงใหม่ ภายใต้ชือ่ “รวมใจไทย	ปลกูต้นไม้	เพือ่แผ่นดนิ”

สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๙ คน ร่วมปลูกต้นไม ้

พืชวงศ์น้อยหน่า ๒๕ ชนดิ จ�านวน ๖๘ ต้น และคนืกล้วยไม้สูป่่าธรรมชาติ 

จ�านวน ๕๐๐ ต้น 

	 	 ๑.๑.๒	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาส	

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๓ 
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   (๑) จดัพธิที�าบญุตักบาตรถวายพระราชกศุลนมินต์พระสงฆ์ ๘๙ รูป เม่ือวันที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแห่งแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 

และพธิจีดุเทียนถวายพระพรชยัมงคล ณ บรเิวณท้องสนามหลวง รวมท้ังได้จดัการแสดงอากาศยานไร้คนขับแปรอักษร 

เฉลิมพระเกียรติฯ และในส่วนภูมิภาคจังหวัดด�าเนินการจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

ส่วนในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลด�าเนินการจัดพิธีตามที่เหมาะสม 

   (๒) จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๓	รักเอยรักลูก”	เฉลิมพระเกียรติฯ 

ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ได้แก่ กิจกรรมการแจกถุงยังชีพ 

และส่ิงของจ�าเป็นให้แก่เด็ก สตร ีและการด�ารงชวิีตของครอบครวัทีข่าดแคลน และจดันทิรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ 

ในโครงการตามพระราชด�าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

   (๓) จัดกจิกรรมจิตอาสา “ปันสขุ	ปลกูรกั” เมือ่วนัที ่๑๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานสงเคราะห์ 

บ้านเด็กชายปากเกร็ด โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบถุงปันสุขให้แก่เด็กในอุปการะ การน�าเสนอแบบจ�าลอง

คลินิกแม่เล้ียงเดี่ยว การปล่อยปลา การปลูกผักสวนครัวและการเพาะเห็ดร่วมกันของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ และการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กในอุปการะของสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกร็ด

   (๔) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี

ชุมชนจากหมู่บ้านแม่แมะ หมู่บ้านแม่สา ต�าบลโป่งแยง ร่วมกันปลูกต้นไม้วงศ์ยาง จ�านวน ๘๙ ต้น และกล้วยไม้  

จ�านวน ๕๐๐ ต้น ภายในพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ยางและแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย สวนพฤกษศาสตร ์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

  ๑.๑.๓ จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึก	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร ๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๓	

   (๑) จัดพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระสงฆ์ ๘๙ รูป จัดพิธีวางพวงมาลา 

และพธิถีวายบงัคมหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ จดัพธิจีดุเทยีนน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ รวมทัง้ได้จดัการแสดง

อากาศยานไร้คนขับแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และในส่วนภูมิภาคจังหวัดด�าเนินการ 

จดัพิธ ีณ ศาลากลางจังหวดัหรือสถานทีท่ีเ่หมาะสม ส่วนในต่างประเทศสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสลุด�าเนนิการ 

จัดพิธีตามที่เหมาะสม 

   (๒) จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมร�าลึก เนื่องในวันคล ้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เช ่น รัฐบาลร ่วมกับนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ  

จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ เรียนรู ้การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกต้นไม้และการท�าผลิตภัณฑ์ครัวเรือน  

เมือ่วนัที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และจัดกิจกรรมจิตอาสา 

“ปณิธานความดี	 ท�าดีเริ่มได้ท่ีใจเรา” โดยสถาบันการศึกษา 

และสถานสงเคราะห์ทกุแห่งเชญิชวนนกัเรยีน นกัศกึษา และเยาวชน 

ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

เช่น การพัฒนาศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ชุมชน วัด โรงเรียน 

แม่น�้าคูคลอง การปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ เก็บผักตบชวา  

การก�าจัดวัชพืช การปรับปรุงภูมิทัศน์ การซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

และซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

	 	 	

สถาบันการศึกษา
และสถานสงเคราะห์ 
จัดกิจกรรมจิตอาสา

ปณิธานความดี
ท�าดีเริ่มได้ที่ ใจเรา
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	 	 ๑.๑.๔	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เน่ืองในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว		

โดยจดังาน	“วนัสมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า” จดัพธิถีวายราชสดดุ ีและถวายบงัคมพระราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ประจ�าปี ๒๕๖๓ มผีูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิผูบ้งัคับบญัชาลูกเสือ 

ข้าราชการ และลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมพิธี จ�านวน ๑,๕๐๐ คน 

  ๑.๑.๕ จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา	

พัชรสุธาพิมลลักษณ	 พระบรมราชินี	 ๓	 มิถุนายน	 ๒๕๖๔	 ได้ด�าเนินการ เช่น การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน 

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ อาคารสถานที่ราชการ  

การจัดท�าค�าถวายพระพรชัยมงคลฯ พร้อมน�าเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน ์

การจัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ “มแีล้วแบ่งปัน”	โดยเป็นการรวบรวมสิง่ของอปุโภคบรโิภคส่งมอบให้แก่หน่วยงานในพืน้ทีต่่าง ๆ  

เพื่อน�าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

  ๑.๑.๖	 จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ	เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๖๔	โดยจัดงาน	 “ด้วยรักและผูกพัน  

สายสมัพนัธ์ จนี-ไทย ใช่อืน่ไกลพีน้่องกนั” ระหว่างวนัท่ี ๒-๕ เมษายน ๒๕๖๔ ซึง่ภายในงานมนีทิรรศการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

การฉายภาพยนตร์ไทย-จีน ร้านหนังสือวรรณกรรมไทย-จีน ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมกว่า ๓๐ บูธ  

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการกว่า ๒.๕๓ ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน ๖๘,๒๔๕ คน 

  ๑.๑.๗	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ	์	

อคัรราชกุมารี	กรมพระศรสีวางควฒันวรขตัติยราชนารี	โดยขอพระราชทานทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายพระสมญัญา	

“สิริศิลปิน” เพ่ือน้อมส�านึกในพระกรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 

ด้านศิลปะร่วมสมัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ ซอฟท์ พาวเวอร์ (Soft Power) ในการส่งเสริม 

และกระชบัความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ประกอบกบัพระวริยิะอตุสาหะในการสร้างสรรค์งานศลิปะ เพือ่น�าไปต่อยอด 

หารายได้สมทบทนุมลูนธิใินพระด�าร ิเช่น มลูนธิจิฬุาภรณ์ มลูนธิภิทัรมหาราชานสุรณ์ และมลูนธิทิพิย์พมิานเพือ่สตัว์ป่วย 

และสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จนเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน 
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  ๑.๑.๘ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
	 	 	 (๑) จดักจิกรรมปลกูป่าเฉลมิพระเกียรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 
ภายใต้ชือ่ “รวมใจไทย	ปลกูต้นไม้	เพือ่แผ่นดนิ”	สบืสานสู ่๑๐๐ ล้านต้น และจดักจิกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาต ิ
ปี ๒๕๖๔ โดยปลูกต้นไม้ จ�านวน ๔๑๐ ต้น พร้อมทั้งติดป้ายชื่อพรรณไม้ เช่น กล้วยป่า ปีบทอง กล้วยหมูสัง พะยอม 
โมกมัน พระเจ้า ๕ พระองค์ เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช เอื้องกุหลาบแดง และเอื้องมัจฉานุ ไปปลูกบริเวณป่าต้นน�้า 
เพือ่คงความอดุมสมบรูณ์ให้แก่ผนืป่า คงไว้ซึง่ความหลากหลายทางชวีภาพของพรรณไม้ในพืน้ทีป่่าและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว 
ให้แก่ประเทศ ณ ป่าต้นน�้า ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
   (๒) ด�าเนินโครงการร่วมใจปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบ่อเก่าบน อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เริ่มด�าเนินการตั้งแต่
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีก�าหนดระยะเวลา ๖ ปี และป่าไม้ ได้ติดตามผลการด�าเนินงานและมีการวางแผน
การปลูกซ่อมส�าหรับทดแทนต้นไม้ที่ตาย สร้างแนวกันไฟในหน้าแล้งพร้อมสร้างฝายกั้นน�้าธรรมชาติในปี ๒๕๖๓  
จ�านวน ๒ ครั้ง และในปี ๒๕๖๔ มีแผนการติดตามผลการด�าเนินงานดังกล่าว จ�านวน ๒ ครั้ง 
  ๑.๑.๙ จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรต	ิเนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรนีครนิทรา	
บรมราชชนน ี
   (๑) จัด พิธีท� าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เมื่ อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิมนต์พระสงฆ์ จ�านวน ๒๕ รูป และจัดพิธีท�าบุญ
ตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานคนเมือง นิมนต์พระสงฆ์ ๑๒๐ รูป 
   (๒) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ�าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  
โดยมีบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑๖๘ คน โดยมีกิจกรรม เช่น ๑) การบรรยายให้ความรู้ ๒) กิจกรรมบ�ารุงรักษาต้นไม้  
พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ก�าจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ไทร-สวนหิน ไม้วงศ์ยาง  
แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย และแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์น้อยหน่า และ ๓) กิจกรรมเก็บขยะบริเวณน�้าตกแม่สาน้อย 
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

	 ๑.๒	 การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานตามพระราโชบาย
	 	 ๑.๒.๑	 ด�าเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข	 ท�าความดี	 เพ่ือชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์สนบัสนนุอุปกรณ์และเครือ่งมอืทางการแพทย์ จ�านวน ๗๕๖ ชิน้ ให้แก่เรือนจ�า/ทณัฑสถาน 
จ�านวน ๒๕ แห่ง [โครงการฯ ระยะที ่๑ (ปี ๒๕๖๓)] และสนบัสนนุอปุกรณ์และเครือ่งมอืทางการแพทย์ จ�านวน ๕๒๑ ชิน้ 
ให้แก่เรอืนจ�า จ�านวน ๑๙ แห่ง [โครงการฯ ระยะที ่๒ (ปี ๒๕๖๔)] โดยเสดจ็พระราชด�าเนนิพระราชทานเครือ่งมอืทางการแพทย์ 
เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระทีน่ั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ถ่ายทอดไปยงัเรอืนจ�า 
และทัณฑสถานทั่วประเทศ
	 	 ๑.๒.๒	 ด� า เ นิ น โ ค ร ง ก า รพ ร ะ ร า ชท าน	
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	“โคก	หนอง	นา	
แห่งน�า้ใจและความหวงั	กรมราชทณัฑ์” เพือ่ใช้เป็นหลกัสตูร
อบรมให้แก่ผู ้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ทั้งภาคทฤษฎ ี
และปฏิบัติ รวม ๑๔ วัน โดยน้อมน�าแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือน�ามา 
ประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปันโคก ขุดหนอง ท�านา 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๒๖,๖๖๒ คน นอกจากนี้  
ได้ด�าเนินการติดตามสมาชิกผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ “โคก หนอง นา แห่งน�้าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”  
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู ้ผ ่านการอบรมท่ีได้รับพระราชทานอภัยโทษ  
จ�านวน ๗๔,๖๒๕ คน สามารถติดตามผู้ที่ผ่านการอบรม จ�านวน ๒๗,๔๗๓ คน 

	 	 ๑.๒.๓	 ด�าเนนิโครงการอบรมผูต้้องขงัภายใต้โครงการก�าลงัใจในพระด�ารพิระเจ้าหลานเธอ	พระองค์

เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” 

(หลักสูตร ๕ เดือน) มีผู้ต้องขังที่เข้าอบรมในหลักสูตรฯ จ�านวนทั้งสิ้น ๒,๘๒๙ คน 

	 	 ๑.๒.๔	 ด�าเนนิโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ี(อพ.สธ.)	ได้แก่ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชวีภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภมูปัิญญา 

และจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรน�าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตส�านึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทย รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างจิตส�านึก เช่น โครงการ 

สานสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย โครงการ 

ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓ และการจัดแสดง 

ผลงานต่าง ๆ 

	 	 ๑.๒.๕	 ปฏิบัติงานพิธีการศพท่ีได ้รับพระราชทาน	 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ�านวน  

๑๐,๑๑๐ หมายรับสั่ง และมีผลการประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖ 

	 ๑.๓	 การต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	

  ๑.๓.๑ ด� า เนิน โครงการพระราชด� า ริ ตามรอย เบื้ อ งพระยุ คลบาทและหลั กปรั ชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๔ โดยการศึกษาเรียนรู ้ผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ  

และรบัฟังการบรรยาย ณ ส�านักงานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (องค์การมหาชน) 

จงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่พฒันาข้าราชการและบคุลากรทกุระดับได้เรยีนรูต้ามรอยพระยคุลบาท และน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใช้เป็นแนวทาง 

ในการประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นข้าราชการที่ดี จ�านวน ๒ รุ่น รวม ๘๐ คน 

  ๑.๓.๒ ด�าเนินโครงการ	 ๑	 จังหวัด	 ๑	 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริต้นแบบ  

โดยตัง้ศนูย์เรยีนรูโ้ครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารริะดบัอ�าเภอ เพือ่เป็นศนูย์ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการขยายผล 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน 

ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด และสนับสนุนงบประมาณให้ทุกจังหวัด จ�านวน ๒.๒๘ ล้านบาท จัดท�าประกาศเกียรติคุณ 

พร้อมกรอบ ส่งมอบให้ทกุจังหวดั และส่งเงนิจดัสรรงบประมาณให้ทุกจงัหวัด จ�านวน ๓.๘๐ ล้านบาท เพือ่เป็นเงินรางวัล 

ส�าหรับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
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  ๑.๓.๓ ด�าเนินโครงการพัฒนาตามพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ	

พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร ีได้แก่ โครงการพัฒนาศกัยภาพกลุม่โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ในพืน้ที ่

เป้าหมาย ๔ จงัหวัด (จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ และตาก) จ�านวน ๓.๔๕ ล้านบาท และโครงการพฒันาศกัยภาพ 

กลุม่โครงการเศรษฐกจิพอเพียงในชมุชนตามแนวพระราชด�าร ิในพืน้ท่ีเป้าหมาย ๑๓ จงัหวดั (จังหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น 

นครราชสีมา มหาสารคาม หนองบัวล�าภู อ�านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ เลย ชัยภูมิ พังงา และภูเก็ต) 

จ�านวน ๓.๑๑ ล้านบาท 

	 	 ๑.๓.๔	 ส่งเสริมความรู ้ด้านการออมกับกองทุน

การออมแห่งชาติ	 (กอช.)	 ให้ความส�าคัญด้วยการต่อยอด

ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ต้นแบบของ “พระมหากษัตริย์นักออม” ด้วยการถ่ายทอดแนวคิด

ด้านการออม การวางแผนทางการเงนิ การสร้างความรูแ้ละความเข้าใจ 

ตลอดจนการปรับใช้ในชวีติประจ�าวนัเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง

และครอบครัวผ่านภารกิจและการด�าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร 

ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

	 	 ๑.๓.๕	 ด� า เ นิ น ก า ร ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง	

เศรษฐกิจพอเพียง	

  	 (๑)	 ด�าเนินโครงการ	 อปท.	 ต ้นแบบ	

การจัดการน�้ าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

(ธนาคารน�้าใต้ดิน) โดยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส�าหรบัสนับสนุนการก่อสร้างและปรบัปรงุ 

และพัฒนาการบริหารจัดการน�้ าระบบธนาคารน�้ า ใต ้ดิน  

จ�านวน ๕๑๖ โครงการ วงเงนิ ๔๖๐.๖๑ ล้านบาท เพือ่ให้ประชาชน 

มีปริมาณน�้าใช้เพียงพอ แก้ปัญหาน�้าขังและเน่าเสีย ลดแหล่ง 

เพาะพันธุ์ยุงลายและแมลงวัน รวมทั้งท�าให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้

เพิม่ขึน้เนือ่งจากมีปรมิาณน�า้ทีเ่พียงพอในการท�าการเกษตร ส่งผลให้ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

	 	 	 (๒)	 ขับเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสูส่ถานศกึษาและงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โดยโรงเรียนแกนน�า และศึกษานิเทศก์ลงพื้นท่ีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการด�าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับ 

การพิจารณาจากความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพยีงด้านการศกึษา รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สู่สถานศึกษา และสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

	 	 	 (๓) ขับเคลือ่นชุมชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้วยพลงั	“บวร”	

โดยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาต ิฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) มุ่งเน้นพฒันาคน 

ในทกุมติแิละทกุช่วงวยัให้เป็นคนดี คนเก่งทีม่คีณุภาพ และเป็นพลเมอืงด ีธ�ารงรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมอนัดีงามของไทย 

และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข โดยน�าหลัก “บวร	 :	บ้าน	วัด	 โรงเรียน”	ซึ่งเป็นสถาบันเบื้องต้นของชุมชนและสังคม 

ที่มีบทบาทใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมาขับเคลื่อนและด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรม

กว่า ๒๕,๕๐๑ ชุมชนทั่วประเทศ 

ด�าเนินโครงการ
ธนาคารน�้าใต้ดิน
๕๑๖ โครงการ

วงเงิน ๔๖๐.๖๑ ล้านบาท
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

   (๔) พัฒนาผู้บริหารและครูตามหลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาเอกชน	

ทีย่ัง่ยนื โดยจัดอบรมเชงิปฎบิติัการการน�าศาสตร์พระราชาสูก่ารจดัการศกึษาท่ีย่ังยนืให้ความรูก้ารน้อมน�าหลกัปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ได้ด�าเนินการออกแบบการเรียนรู้โดยน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนการสอน จ�านวน ๕ รุ่น และด�าเนินการแล้ว ๓ รุ่น มีผู้บริหาร/ครูโรงเรียน

เอกชนเข้ารับการอบรม ๙๑๕ คน 

   (๕)	 ด�าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

มีการด�าเนินงาน ดังนี้ 

	 	 	 	 (๕.๑)  ตดิตามและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์เรยีนรูฯ้	จ�านวน ๘ แห่ง เพือ่เกบ็ข้อมลู 

ความก้าวหน้า ศักยภาพ และอุปสรรคปัญหา สร้างเสริมก�าลังใจให้แก่ศูนย์เรียนรู้ฯ รวมถึงประเมินความส�าเร็จ 

ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และน�ามาประมวล คืนข้อมูลให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา 

ศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป 

    (๕.๒)  ถอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ขยายผลในประเด็น “เป็น	 อยู่	 พอ...อย่างไร		

ในช่วงโควิด-๑๙”	 โดยเชิญชวนศูนย์เรียนรู ้ฯ บอกเล่าข้อคิด/เกร็ดความรู ้ และประสบการณ์การใช้ชีวิต 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรับมือและอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อจัดท�า 

สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ 

    (๕.๓)  ด�าเนินโครงการการจัดการน�้าดื่มสะอาดในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เพ่ือสนองพระราชด�าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุาร ีโดยมเีป้าหมายสงูสดุในการพึง่พาตนเอง การสร้างองค์ความรู ้ความตระหนกั และการมส่ีวนร่วม 

ของโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีกิจกรรมส�าคัญในปี ๒๕๖๔ เช่น จัดท�าชุดข้อมูลผลตรวจสอบคุณภาพน�้า 

ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้โดยผนวกข้อมลูทีร่บัจากการประปาส่วนภมูภิาคทีเ่ข้าด�าเนนิการ 

ในปี ๒๕๖๓ และจัดท�าแบบบันทึกการจัดการน�้าดื่มประจ�าโรงเรียน/ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  

(คู่มือประจ�าโรงเรียน)

	 	 ๑.๓.๖	 ส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านการเกษตร	เช่น

	 	 	 (๑)	 ส่งเสริมการด�าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

    (๑.๑)  อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพฒันาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร 

๑๖๖,๙๕๕ ราย ประกอบด้วย ด้านพืช ๗๖,๖๒๐ ราย ด้านประมง ๕,๐๙๙ ราย ด้านปศุสัตว์ ๑๒,๕๑๕ ราย  

และพฒันาส่งเสริมศิลปหตัถกรรม ๑,๐๔๓ ราย รวมทัง้อบรมและสอนแนะการจดัท�าบญัช ี๗๑,๖๘๘ ราย อบรมการจัดท�าบัญช ี

๖๓,๘๐๐ ราย 

    (๑.๒)  ส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๓๖๘ แห่ง 

โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน ๔๖๘ แห่ง ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ๑๒๙ ครั้ง ในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด  

มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐,๗๑๕ คน

    (๑.๓)  ผลิตสัตว์น�้าปล่อยในแหล่งน�้าธรรมชาติ ๑๐๘.๓๕๘ ล้านตัว จัดท�าประมง

โรงเรียนเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ๒๗๗ แห่ง และจัดสร้าง 

จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ๒๔ แห่ง

    (๑.๔)  บริการผ่าตัดท�าหมันสุนัขภายใต้โครงการสัตว ์ปลอดโรคคนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๖,๔๙๔ ตัว
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    (๑.๕)  ปรับปรุงบ�ารุงดนิด้วยปัจจยัการผลติ ๑๐๑,๔๑๔ ไร่ เกษตรกร นกัเรยีน นกัศึกษา 

และผู้สนใจทั่วไป ร่วมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ ๑๓๕,๑๑๒ คน

    (๑.๖)  สนับสนุนเกษตรกรให้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม ๑๓๐ แห่ง ส่งเสริมอาชีพ

ด้านการปลกูหม่อนเลีย้งไหมให้แก่เดก็และเยาวชนในโรงเรยีน และทายาทเกษตรกรในชมุชน ๒๙ โรงเรยีน ตลอดจน

จัดท�าแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ ๖,๒๑๘.๒๑ ไร่

	 	 	 (๒)	 สืบสานรกัษาและต่อยอดเศรษฐกจิพอเพยีง	คลนิกิเกษตรเคลือ่นที	่โดยถ่ายทอดความรู ้

และบริการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ด้านประมง ปศุสัตว์ และสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์แก่เกษตรกร ประชาชน 

ครู นักเรียนและเยาวชน ๓๔๐,๐๒๔ ราย ให้บริการวิเคราะห์ดิน-น�้า-พืช ๕๓,๓๙๗ ตัวอย่าง สนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้า 

๒,๑๐๓,๐๐๐ ตัว

	 	 	 (๓)	 พัฒนาพื้นที่โครงการหลวงถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ 

และองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงแก่เกษตรกรและและราษฎรชาวเขา ๗๒,๐๘๑ คน ส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ด้านการสหกรณ์ และพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๙๙ แห่ง ผลิตสัตว์น�้า

และปล่อยฟื้นฟูแหล่งน�้า ๑,๗๒๖,๕๐๐ ตัว ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า ๔๐ แห่ง จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�้า พร้อมปรับปรุง

บ�ารุงดิน ๙,๘๖๐ ไร่

	 	 	 (๔)	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชา	 โดยถ่ายทอดความรู ้โครงการหลวง  

โครงการในพระราชด�าริ และการให้บริการทางสังคม ให้ผู ้ เรียนรู ้และผู ้ เข ้ารับบริการ ๕๙๐,๐๗๖ คน 

และรวบรวมพรรณไม้เพื่อจัดแสดงในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๑๗,๒๓๓ รายการ รวมท้ังจัดแสดงนิทรรศการ 

“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์”

	 	 ๑.๓.๗	 ด�าเนินโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	

ตามแนวพระราชด�าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน	 โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริการขยายผลรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน�้าและภูมิอากาศร่วมด�าเนินงานและเกิดเป็น “คลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศ

แห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน�้าของประเทศ ท้ังข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ข้อมูลสถิติ  

ข้อมูลสถานการณ์น�้าปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 

ของประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการบริหารจัดการน�้า ควบคุมสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย  

และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ผ่าน http://www.thaiwater.net และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ThaiWater Mobille Application)

	 	 ๑.๓.๘	 ด�าเนินโครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด�าริ	 และสถาบันส่งเสริม

และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ	 โดยมีหมู่บ้านท่ีผ่านการประเมินและมีความพร้อมท่ีจะส่งมอบการพัฒนา  

แต่ยังเป็นเครือข่ายการพัฒนาของมูลนิธิฯ จ�านวน ๒๒ หมู่บ้าน ในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน ๒๐ หมู่บ้าน 

และอุดรธานี ๒ หมู่บ้าน ส่วนจังหวัดเพชรบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  

ต้องเร่งการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายพื้นที่ วางแผนการส่งมอบในลักษณะเดียวกัน ได้ยกระดับผลผลิตของชุมชน 

สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑.๕๘ ล้านบาท และส่งเสริมอาชีพทางเลือกโดยเน้นการผลิต 

และพัฒนาทักษะการผลิตให้ได้มาตรฐานตลาดระดับ Modern Trade ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 

รวมมูลค่าที่เกิดขึ้นในชุมชน จ�านวน ๒.๒๙ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช ้

ส่ือสงัคมออนไลน์ให้ความรูแ้ละแนะน�าโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริทีโ่ดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อชมุชนท้องถิน่  

เพื่อน�าไปพัฒนาความรู้และต่อยอดของเยาวชน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๑.๓.๙	 ด�าเนนิโครงการการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์	

การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๓-๒๕๖๕)	 โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด�าเนนิการติดตามผลการด�าเนนิโครงการขบัเคลือ่น 

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอด 

การด�าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จ�านวน 

๑๖ โครงการ และมีหมู ่บ ้ านเศรษฐกิจพอเพียงต ้นแบบ  

“อยูเ่ยน็เป็นสขุ” ทีไ่ด้รบัการประเมนิในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จ�านวน ๗๔ จังหวัด ๘,๖๒๓ หมู่บ้าน และชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

ต ้นแบบ “ชุมชนอุดมสุข” ของธนาคารเพื่ อการเกษตร 

และสหกรณ์การเกษตร จ�านวน ๗,๙๒๗ ชุมชน 

๒.	 การต่อยอดการด�าเนนิการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�าริ	

	 ๒.๑	 โครงการจิตอาสาพระราชทาน	“เราท�าความ	ด	ีด้วยหวัใจ”	ปัจจบุนัมจีติอาสาพระราชทานรวมทัง้สิน้ 

๖,๘๖๘,๐๑๘ คน แบ่งเป็นชาย ๓,๐๗๑,๙๑๙ คน และหญงิ ๓,๗๙๖,๐๙๙ คน (ข้อมลู ณ วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาจ�าแนกตามประเภท ประกอบด้วย ๑) ประเภทจิตอาสาพัฒนา จ�านวน ๗๐,๕๓๓ ครั้ง 

(จติอาสา จ�านวน ๘,๘๖๘,๕๗๗ คน) ๒) ประเภทจติอาสาภยัพบิตั ิจ�านวน ๑,๕๘๕ ครัง้ (จติอาสา จ�านวน ๖๙,๐๐๖ คน) 

และ ๓) ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจ จ�านวน ๓๗๓ ครั้ง  

(จิตอาสา จ�านวน ๒๑,๓๓๗ คน) รวมจัดกิจกรรมทั้งหมด  

จ� านวน  ๗๒ ,๔๙๑ ครั้ ง  มี จิ ตอ าสา เข ้ า ร ่ ว มกิ จกรรม  

จ�านวน ๘,๙๕๘,๙๒๐ คน นอกจากนี ้มีการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 

และประชาชนจิตอาสาที่อยู ่ประจ�าในพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลและเทศบาลต�าบลแล้วทั้งสิ้น จ�านวน ๕๐๖,๙๗๐ คน  

และมกีารบนัทกึผูผ่้านหลกัสตูรการฝึกอบรมฯ จ�านวน ๒๐๙,๐๗๔ คน 

โดยจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” 

	 ๒.๒	 การจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยการมีส ่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีการด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 
 	 ๒.๒.๑	 จัดกิจกรรม	 “เราท�าความดี	 เพ่ือชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย ์”	 ผ่านเครือข ่ายศาสนา 
และศลิปวฒันธรรมร่วมกบั ๒๔ หน่วยงานภาครฐั เอกชนและเครอืข่ายชุมชนคณุธรรมร่วมบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์
ท�าความสะอาดพื้นที่ศาสนสถานและพื้นที่สาธารณะย่านกะดีจีน ๔ แห่ง 
 	 ๒.๒.๒	 จัดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ใต ้ร ่มพระบารมี...เราสร ้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่  
๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน แบ่งกิจกรรมออกเป็น  
๕ ด้าน คือ ด้านการจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพและการสาธิต  
ด้านสุขภาวะอนามัย 

ด�าเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา

หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๖ โครงการ  
๗๔ จังหวัด

จัดกิจกรรมจิตอาสา
เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ 

๗๒,๔๙๑ ครั้ง
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  ๒.๒.๓	 ด�าเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 ได้ลงพ้ืนท่ี 

จดักจิกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะให้ชมุชน วดั และโรงเรยีน ในพืน้ท่ีริมคลองเปรมประชากรและคลองสาขา 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๑๕ แห่ง ได้แก่ วัด จ�านวน ๙ แห่ง 

และโรงเรียน จ�านวน ๖ แห่ง เพือ่รณรงค์สร้างความตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัของการคดัแยกขยะและลดปริมาณขยะ 

รวมท้ังการจัดการขยะอันตราย และน�าองค์ความรู้ไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเกิดสุขอนามัยท่ีดี 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 

 	 ๒.๒.๔	 จัด กิจกรรม จิตอาสาบ� า เพ็ญประโยชน ์  ใน พ้ืนที่ เ ขตดุ สิต  กรุ ง เทพมหานคร  

บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม (ต้ังแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์-ท่าน�้าเทเวศร์) และวัดราชาธิวาส และพื้นท่ีเขต

บางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒ แห่ง คือ วัดดงมลูเหลก็ และคลองทรงเทวดา ชมุชนวดัโพธิเ์รยีง มจีติอาสา 

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒,๓๘๙ คน 

  ๒.๒.๕	 ด�าเนินโครงการ	 OCAC	 เราท�าความดีด้วยหัวใจ	 กิจกรรมจิตอาสา	 “เติมสีสร้างสรรค	์	

ส่งต่อเพื่อน้อง”	 เป็นการวาดภาพท่ีสื่อถึงการเป็นผู ้มีจิตอาสาท�าประโยชน์เพ่ือสังคม และเพื่อสนับสนุน 

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะร่วมสมยัสะท้อนแนวคดิและมมุมองต่าง ๆ  ให้เกิดขึน้ในวงกว้าง สร้างโอกาสในการเรยีนรู้  

และสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยงานศิลปะต่อไป 

 	 ๒.๒.๖ ด�าเนินโครงการ	 “จิตอาสารักษ์แม่น�้า” เพื่อพัฒนาคูคลองและแม่น�้าให้กลับมาสะอาด 

และสวยงาม เช่น จิตอาสาคลองสวยน�้าใส (พัฒนาคลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ และคลองบางล�าพู)  

และจติอาสารกัษ์แม่น�า้ลุม่น�า้สายหลัก (พัฒนาแม่น�า้กวง แม่น�า้เจ้าพระยา แม่น�า้ป่าสกั และแม่น�า้บางปะกง) นอกจากนี้  

ได้มีการจัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน�้าในคลองและลุ่มน�้าสายหลัก จ�านวน ๙๑๒ ตัวอย่าง ตรวจสอบ 

และก�ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมที่ระบายน�้าลงสู่ล�าน�้าสาธารณะ จ�านวน ๘๖๐ แห่ง และจัดสร้างนวัตกรรม 

และติดตั้งเครื่องดักขยะลอยน�้า จ�านวน ๔ เครื่อง ทุ่นกักขยะลอยน�้า ๔ เครื่อง จัดท�าระบบบ�าบัดน�้าเสีย ๑ แห่ง  

ติดตั้งถังดักไขมัน ๘๗๕ ใบ และติดตั้งถังหมักรักษ์โลก ๒๐๐ ถัง 

  ๒.๒.๗	 ด�าเนินโครงการราชภัฏจิตอาสาสืบสานศาสตร์พระราชาด�านาอินทรีย์	 สู้ภัยเศรษฐกิจ	

จากโควิด-๑๙ ภายใต้แนวคิด “รวมใจจิตอาสาลงแขกด�านาเรียนรู้วิถีพอเพียง” เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวภายใต้

ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ และเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีการลงแขกด�านาอันดีงาม

ของคนอีสาน สร้างความสามัคคีระหว่างสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๓.	 การสร้างความตระหนักรู้	 เผยแพร่	 และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ	
ทีถ่กูต้องและเป็นจรงิเกีย่วกับสถาบนัพระมหากษตัรย์ิและพระราชกรณยีกจิเพือ่ประชาชน 
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

	 ๓.๑	 การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์องค์ความรูต้ามแนวพระราชด�ารแิละหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
หลักการทรงงาน	และพระราชกรณียกิจด้านต่าง	ๆ	มีการด�าเนินการ ดังนี	้
  ๓.๑.๑	 สื่อนิทรรศการ
   (๑) จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓” เพื่อเป็นการน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธคิณุและสบืสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร วนัชาติ ระหว่างวนัท่ี ๑-๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมวิเซยีมสยาม 
ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ “ทุนพระราชทาน	 ม.ท.ศ.”	 เพื่อเผยแพร ่
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวท่ีทรงมีพระราชด�าริให้ด�าเนินโครงการทุนการศึกษาฯ  
ขึน้ในปี ๒๕๕๒ ด้วยพระราชปณธิานทีส่ร้างความรู ้สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยทีมี่ฐานะยากจน ยากล�าบาก แต่ประพฤตดิี 
มีความสามารถด้านการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาที่มั่นคงและต่อเนื่อง และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้นในปี ๒๕๕๓ โดยมีการแสดงประวัติความเป็นมา 
ของมูลนิธิฯ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการทุน ม.ท.ศ. กิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนทุนฯ รวมทั้งจัดให้มีการสาธิต 
งานฝีมือของนักเรียนทุนฯ เช่น งานใบตองและดอกไม้สด งานร้อยมาลัย งานแกะสลักผักและผลไม้ และงานจักสาน  
และนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการสื่อสาร” จัดแสดงองค์ความรู ้เก่ียวกับพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทีท่รงช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ 
ของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติ และจัดนิทรรศการโครงการในพระองค์และไตรโครงการ 
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

   (๒) จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนหลวง ร.๙ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลส�าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริและกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวาระ 
วนัส�าคัญต่าง ๆ  จ�านวน ๘ คร้ัง รวมทัง้ผลิตนทิรรศการเฉลมิพระเกียรต ิชุด “๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสูป่ระชาราษฎร์” 
   ๓.๑.๒	 สื่อโทรทัศน์	
   (๑) เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้าสทิุดาพชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชิน ีเนือ่งในโอกาส 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เนือ่งในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีโทรทัศน์ MCOT HD และสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 
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   (๒) เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เช่น สารคดี ชุด “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” จ�านวน ๘ ตอน สารคดีผลส�าเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชด�าร ิ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๕ ตอน สารคดีเชิงข่าว ชุด “สืบสาน สร้างสุข ปวงประชา”  
จ�านวน ๔๐ ตอน สารคดี ชุด “ผลส�าเร็จที่โดดเด่น สู่อาชีพที่มั่นคง” จ�านวน ๗ เรื่อง สารคดีแนะน�าโครงการศึกษา 
วิธีการฟื ้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ ้มอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดราชบุรี โครงการห้วยองคต 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดกาญจนบุรี และสารคดีเทิดพระเกียรติ “รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน” 
เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ 
  ๓.๑.๓	 สื่อวิทยุ	กระจายเสียง	และสื่อสังคมออนไลน์
   (๑) ด�าเนินรายการวทิย ุชดุ “สบืสายธาร ด้วยใจภกัดิ ์พระจกัร”ี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที 
จ�านวน ๔๐ ตอน ข่าวประชาสัมพันธ์ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที จ�านวน ๑๕ ข่าว และสปอตประชาสัมพันธ ์
ความยาว ๓๐ วินาที จ�านวน ๑๐ ตอน รวมทั้งผลิตและเผยแพร่ผลส�าเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
ในรูปแบบสารคดีสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที จ�านวน ๑๐ ตอน ท้ังนี้ ได้มีการน�าไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ด้วย 
   (๒) เผยแพร่มิวสิควิดีโอ (MV) เพลงพรุ่งนี้ประเทศไทย เพื่อการเสริมสร้างความจงรักภักด ี
ต่อสถาบันหลักของชาติ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การสร้างความสามัคคีและการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
ของสงัคมไทย โดยเน้ือหามุง่เน้นไปทีก่ลุม่เด็กและเยาวชน เพือ่ให้เดก็และเยาวชนเกิดความเข้าใจในบรบิทของสงัคมไทย  
และร่วมกันพัฒนาประเทศไทยต่อไป และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทาง Facebook Fanpage  
ทวิตเตอร์ และกลุ่มไลน์สภาเด็กและเยาวชน 
   (๓) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อหลักในการเผยแพร ่
เนื้อหาเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติที่สามารถน�าไปใช้อ ้างอิงได้ ได้แก่ เว็บไซต์ www.phralan.in.th  
Facebook Fanpage : พระลาน Facebook Fanpage : สืบสานรักษาต่อยอด Facebook Fanpage : พ่อแห่งชาติ 
Facebook Fanpage : จิตอาสาประชาสัมพันธ์ และช่อง youtube : Phralan Official 
	 	 ๓.๑.๔	 ส่ือสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริใน ๓ รูปแบบ ได้แก่ ข่าว บทความ และสกู๊ปพิเศษหรือบทความเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่วารสาร 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวน ๔ ฉบับต่อปี  
ฉบบัละ ๘,๕๐๐ เล่ม รวม ๓๔,๐๐๐ เล่ม และบนัทกึโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จ�านวนพิมพ์ ๖,๐๐๐ เล่ม 
รวมทั้ งหนัง สือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั “๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสูป่ระชาราษฏร์” 
จ�านวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม นอกจากนี้ ได้พัฒนา
นวัตกรรมสือ่เสรมิสร้างการเรยีนรูป้ระวติัศาสตร์ชาตไิทย 
การอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสาร 
ร ่วมสมัย โดยจัดท�าสื่ อจ� านวน ๑๐ ตอน เช ่น  
๑) พัฒนาการการรถไฟไทย ๒) พัฒนาการการสื่อสาร 
๓) วิวัฒนาการการศึกษาไทย และ ๔) วัฒนธรรม 
การรับประทานอาหารริมทาง (Street Food) 



15รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๓.๒	 การส่งเสรมิและพฒันาโรงเรยีนเอกชน	รวมทัง้จดัการศกึษาส�าหรบัเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร	
เพือ่สนองงานตามพระราชด�ารขิองสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ในพื้นท่ี ๕ จังหวัด ๑๓ อ�าเภอ ผ่านการด�าเนินกิจกรรม เช่น การส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน  
เดก็และเยาวชนในพืน้ทีส่งู ส่งเสรมิพลานามยันักเรยีน ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนรูใ้ห้เกิดผล 
การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคร ู
ทีป่ฏบัิติงานในพืน้ที ่ในอนัทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติเดก็และเยาวชน
ในถิน่ทุรกนัดาร จ�านวน ๑๗ โรงเรยีน และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 
ของราษฎรในชุมชนพื้นที่สูง โดยได ้สนับสนุนงบประมาณ 
ให้ศนูย์การเรยีนชมุชนชาวไทยภเูขา “แม่ฟ้าหลวง” เพือ่พฒันาปัจจัย 
และทรัพยากรที่ เอื้อต ่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให ้แก ่
ชาวไทยภเูขา และชาวไทยมอแกนทีใ่ห้บรกิารการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย การศึกษาตลอดชวีติ จ�านวน ๒๘๒ แห่ง

 ๓.๓	 การด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 อันเนื่องมาจาก	
พระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โดยจัดฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติการ 
งานสวนพฤกษศาสตร์ฯ เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการอนรุกัษ์พชืพรรณ ทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศ ให้สามารถน�าความรู ้ที่ได้ปรับไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้อื่นได้  
จ�านวน ๒ รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๑๙๔ คน

 ๓.๔	 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ	(RDPB	Camp)	รุ่นที่	๑๑ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ จ�านวน ๘๐ คน กิจกรรมท่ี ๒ การประกวดโครงการ 
ของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด�าริ หวัข้อ  “จัดการน�า้ รกัษาป่า พฒันาอาชีพสูค่วามพอเพยีง” และกิจกรรมท่ี ๓  สืบสาน
พระราชด�าริสู่ความยั่งยืน จ�านวน ๕ ราย ผลิตสื่อวีดิทัศน์ ชุด “บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ตามรอยเท้าพ่อ” 
น�าเสนอเรื่องราวของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน RDPB CAMP ที่น้อมน�าแนวพระราชด�าริไปปฏิบัติ
ใช้ในการด�าเนินชีวิต เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ พร้อมกับจัดท�าหนังสือบันทึกต้นกล้า

จัดการศึกษา
ส�าหรับเด็กและเยาวชน 

ในถิ่นทุรกันดาร  
ใน ๕ จังหวัด ๑๓ อ�าเภอ  

๒๘๒ แห่ง
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 ๓.๕	 การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการน้อมน�าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่	 ๑๐	 มาประยุกต์ใช้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีจิตสาธารณะ การบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  

การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและชุมชนในพื้นที่ เช่น โครงการส่งเสริม 

ความรกั ความสามคัคี เข้าใจสทิธหิน้าทีข่องตนเองและผูอ้ืน่ภายใต้พืน้ฐานของสงัคมประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 

เป็นประมุข และโครงการ “สวนสุนันทาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน”

 ๓.๖	 การด�าเนนิงานตามพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ให้ปิดกัน้เนือ้หา	

ทีเ่ข้าข่ายการกระทบต่อสถาบันตามกฎหมายและแจ้งความร้องทกุข์กบัผูก้ระท�าผดิ	มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัิ 

ว่าด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบั 

คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือก�ากับดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์ของประชาชน ตลอดจนป้องกัน  

ปราบปราม และเฝ้าระวังติดตามภัยทางระบบอินเทอร์เน็ตท่ีอาจก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา  

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ผ่านโครงการเฝ้าระวงัเวบ็ไซต์ผดิกฎหมายได้จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวงั รบัแจ้ง และจัดเก็บข้อมูล 

ทีเ่ผยแพร่บนสือ่สังคมออนไลน์ตลอด ๒๔ ชัว่โมง สามารถด�าเนนิการได้ จ�านวน ๑๔,๗๔๓ URLs/รายการ และน�าข้อมลู 

ดังกล่าวมาตรวจสอบ คัดกรอง วิเคราะห์ และย่ืนค�าขอให้ศาลมีค�าสั่งระงับการแพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

ที่ผิดกฎหมาย จ�านวน ๓๖๕ ค�าสั่งศาล จ�านวน ๑๑,๗๔๓ URLs


