
การปกป้องและเชิิดชิูสถาบัันพระมหากษััตริย์์

นโยบายข้อ ๑



นโยบายข้อ ๑
การปกป้องและเชิิดชิูสถาบัันพระมหากษััตริย์์

สถาบนัพระมหากษัตรย์ิมคีวามส�าคญัยิง่ต่อประเทศและประชาชนชาวไทย รฐับาลถอืเป็นหน้าทีส่�าคญั 

ที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาล 

มีนโยบายด�าเนินการ ดังนี้

๑.๑	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 มาเป็นหลักส�าคัญในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชน  

และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร รวมทัง้สง่เสรมิการเรยีนรูห้ลกัการทรงงาน การนำมาประยกุตใ์ช ้

ในการปฏิิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 

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



๑.	 การสบืสาน	รกัษา	ตอ่ยอดศาสตรพ์ระราชาและโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร	ิ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสำคัญ	

	 ๑.๑	 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	

	 	 ๑.๑.๑	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ	

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	  (๑) หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดกิจกรรม 

เฉลิมพระเกียรติให้สอดคล้องกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(โควิด-๑๙) และปฏิิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด ได้ดำเนินการ เช่น (๑) จัดตกแต่ง 

สถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ 

พร้อมเคร่ืองราชสักการะ (๒) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (๓) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  

รวมถึงการลงนามถวายพระพรออนไลนผ์า่น www.royaloffice.th (๔) กจิกรรมการแสดงพืน้บา้นโดยศลิปนิพืน้บา้น

และการแสดงทางวัฒนธรรม และ (๕) กิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ๆ   

   (๒) ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 “Giving	 Light		

มอบแว่นตา	มอบแสงแห่งชีวิต” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสายตา และให้บริการแก่ผู้สูงวัย 

ทีป่ระสบภาวะยากลำบาก ใหไ้ดเ้ขา้รบับรกิารตรวจวดัสายตา และประกอบแวน่ตาตามคา่สายตา จำนวน ๑,๒๐๐ คน

   (๓) จดัการแสดงอากาศยานไร้คนขบัแปรอกัษรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

โดยใหเ้ดก็และเยาวชนจากภาคกลางทีผ่า่นการอบรมเขา้มามสีว่นรว่มในการออกแบบแผนการบนิ และควบคมุการบนิ 

โดยใช้โดรน จำนวน ๒๐๐ ลำ ขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้้า และแปรอักษรประกอบบทเพลงเป็นรูปภาพต่าง ๆ  

เพือ่ให้ความรูแ้ละเทคโนโลยีทีเ่กีย่วข้องในการใช้โดรน รวมถึงเพิม่ศักยภาพและความสามารถในการเขียนซอฟ้ต์แวร์ 

ควบคุมโดรน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือพิธีการที่สำคัญของประเทศ



   (๔) จั ด กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า		

“เติมสีสร้างสรรค์	 ส่งต่อเพื่อน้อง” โดยใช้ศิลปะเป็น 

สะพานเชือ่มไปสูก่ารปรับปรงุสภาพภูมทิศันภ์ายในโรงเรียน  

เสรมิสรา้งพัฒนาการด้านการเรียนรูใ้หเ้ด็กนักเรียนมกีจิกรรม  

หรือเกมให้เด็กนักเรียนฝึึกเล่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

และมีความสุขในการมาเรียน 

	 		 ๑.๑.๒	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 พิธีถวายพระพรชัยมงคล	 และการลงนามถวายพระพร	

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ�	พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนีพันปหีลวง	เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา		

๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๔ 

   (๑) จดัพิธถีวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถงึการลงนามถวายพระพรออนไลน์ 

ผา่น www.royaloffice.th จดัตกแต่งสถานทีป่ระดับธงชาตคิูกั่บธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. จดัตัง้โตะ๊หมูป่ระดิษฐาน 

พระฉายาลกัษณพ์รอ้มเครือ่งราชสกัการะ จดัพธิศีาสนามหามงคล ๕ ศาสนา โดยมีการบนัทกึเทปวดีทัิศนเ์พือ่เผยแพร่ 

ทางสื่อต่าง ๆ  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์  

การบันทึกเทปวีดทิศัน์กจิกรรม “ร้อยใจภักดิ� อคัราภิรกัษศิลปิน”  

จดัทำวีดทิศัน์ชดุ “สายใยแผ่นดิน” กจิกรรมการแสดงพืน้บ้าน 

เฉลมิพระเกยีรตฯิ เชน่ หนงัตะลงุ ละครรำ งิ้วหุ่นกระบอก  

งิ้ ว ไหหลำ หมอลำ โนรา ละครชาตรี การแสดง 

พื้นบ้าน ๔ ภาค และนิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรต ิ

สมเ ด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือน 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

   (๒) จดักจิกรรมพธิมีอบตราสญัลกัษณพ์ระราชพิธมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันท่ี  

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมอบตราสญัลกัษณใ์หแ้กป่ลดักระทรวง ผูบ้ญัชาการเหลา่ทพั ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร  

และสื่อมวลชนทุกแขนง ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบออนไลน์  

มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการรับชมกว่า ๖๘,๗๘๑ คน จำนวนการแชร์รวม ๘๐๓ ครั้ง 

  ๑.๑.๓	 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย	

วนัสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิูพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	๑๓	ตุลาคม	๒๕๖๔		

   (๑) จดัพธิสีวดพระพทุธมนต ์ณ พระอโุบสถวดัพระราม ๙ และจดักจิกรรมถวายพระราชกศุลฯ  

ได้แก่ พิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์์และปฏิิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ กิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

กิจกรรมนิทรรศการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา เช่น	 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”		

และ	“พระบิดาแหง่นวตักรรมไทย” กจิกรรมจติอาสาชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั กจิกรรมจติอาสาทำอาหารแจกจา่ย 

ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวน ๙๙๙ ชุด กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด จัดกิจกรรมจิตอาสา 

แจกถงุยงัชพี จดักจิกรรมจิตอาสาสง่คนืพืน้ทีป่ลอดภัยสูช่มุชน กจิกรรมจิตอาสาปลูกปา่ จติอาสาพัฒนา และจิตอาสา 

จุดบริการฉีดวัคซีน 

4 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑



   (๒) อบรมเชิงปฏิิบัติการ เรื่อง จิตอาสาพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดธัมรัตคูหา รวมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๐๐ ต้น  

ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟ้้�นฟู้ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

	 	 ๑.๑.๔	 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร		

มหาภููมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภูพ	๕	ธันวาคม	๒๕๖๔ 

   (๑) จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์์และสามเณร พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ  

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ กับการพัฒนาท่ีดิน” และเรื่อง “โครงการพระราชดำร ิ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนิ”การบรจิาคโลหติถวายเปน็พระราชกศุล กจิกรรมจติอาสาบำเพญ็สาธารณประโยชน ์เชน่ กจิกรรม  

“มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรม Army Delivery กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยดำเนินการการแจกต้นกล้า  

จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น

   (๒) แสดง	“ดนตร	ีอว.	เทดิพระเกยีรต	ิ๕	ธันวาคม	๒๕๖๔” โดยสง่มอบความสขุใหค้นไทย 

ทัว่ประเทศผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยเดิม และเพลงพืน้บ้าน จากฝีึมอืการบรรเลงของนิสติ และนกัศกึษา 

ในสถาบันอดุมศึกษาทัว่ประเทศ ทัง้ในรปูแบบวงซิมโฟ้นีออร์เคสตรา้ วงดนตรีสากล วงดนตรีไทย และวงดนตรพีืน้บา้น  

โดยบรรเลงพร้อมกันในพื้นที่ ๔๘ จังหวัด

  ๑.๑.๕	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา		

สมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา	พชัรสธุาพมิลลกัษณ	พระบรมราชนิ	ี๓	มถินุายน	๒๕๖๕	ไดด้ำเนนิการ เชน่ จดัตกแตง่สถานท่ี 

ประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ  

ผลิตสื่อวีดิทัศน์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวาย 

พระราชกุศล พธิถีวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมทัง้มีพธิปีฏิญิาณตนเป็นข้าราชการและเจ้าหนา้ทีท่ีด่ี  

ยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญูู และกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีท้ังแผ่นดิน  

พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลกูตน้ไม้ในพื้นที่โบราณสถานทั่วประเทศ นอกจากนี้  

ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  

ณ วดัโมลโีลกยาราม กรงุเทพมหานคร และวนัท่ี ๒ มถินุายน ๒๕๖๕ พธิเีจรญิพระพทุธมนต์นวคัคหายสุมธมัม์เฉลมิพระเกยีรตฯิ  

ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร รวมท้ังจัดการแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงเทิดพระเกียรติฯ  

ผ่านระบบออนไลน์ 

  ๑.๑.๖	 จดักจิกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เนือ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภูพ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า		

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๖๕	 ได้ดำเนินการ เช่น พิธีทำบุญ 

ตักบาตรพระสงฆ์์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดกิจกรรม 

ปฏิิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  

รวมทั้งดำเนินโครงการแว่นตาผู้สูงวัย	 ในสมเด็จพระเทพ	

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จังหวัดตาก โดยให้ 

บริการแก่ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ใน 

ถิ่นทุรกันดารที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสายตาให้เข้ารับ 

บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาตามค่าสายตา  

รวมทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ คน 

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๑.๑.๗	 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้้าจุฬาภูรณวลัยลักษณ์		

อัครราชกุมารี	 กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	 เนื่องในโอกาสท่ีได้รับการทูลเกล้าถวายพระสมัญญา		

“สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (Thailand Biennale, Korat 2021)  

ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  ๑.๑.๘	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้้าพัชรกิติยาภูา	นเรนทิราเทพยวดี		
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา	 เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ	 ๗	 ธันวาคม	 ๒๕๖๔	 โดยจัดให้มี 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระกุศล 
  ๑.๑.๙	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา		
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ	 ๘	 มกราคม	 ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการ เช่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  
จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผ่านสื่อออนไลน์ ประกอบด้วย นิทรรศการ พระประวัติ พระกรณียกิจ  
และพระอจัรยิภาพด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านศลิปวฒันธรรม โครงการสบืสาน อนรุกัษ์ศลิป์ผ้าถิน่ไทย ดำรงไว้ในแผ่นดนิ
	 	 ๑.๑.๑๐	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้้าทีปังกรรัศมีโชติ		
มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ	 ๒๙	 เมษายน	๒๕๖๕ ได้ดำเนินการ  
เช่น การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา
  ๑.๑.๑๑	 เผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 กิจกรรมทวีปัญญา		
ประจำปี	 ๒๕๖๕	 ครั�งที่	 ๑ โดยได้จัดการแสดงละครเบิกโรง เรื่อง “พระคเณศร์เสียงา” บทพระราชนิพนธ์ใน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณอันเนื่องด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ  
ตลอดจนพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๓ คน และมีผู้รับชม 
ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวน ๑,๘๐๑ คน
  ๑.๑.๑๒	ดำเนินโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล	
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภูพ	
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	๒๑	ตุลาคม	๒๕๖๔ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นแดง  
ต้นชงโค ต้นแคนา ต้นยางนา และต้นทองอุไร จำนวนกว่า ๕๐๐ ต้น

	 ๑.๒	 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบาย
	 	 ๑.๒.๑	 ดำเนินโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 “โคกหนองนา	
แห่งน�ำใจและความหวัง	 กรมราชทัณฑ์์”	 เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรมให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ  
โดยน้อมนำสบืสานและต่อยอดหลกัเกษตรทฤษฎใีหม่ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน  
ปั�นโคก ขุดหนอง ทำนา สร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม ่
ในพืน้ทีข่นาดเลก็ มุ่งเนน้การปรบัเปลีย่นพืน้ฐานแนวความคดิ  
ฝึึกวินัย ลงมือปฏิิบัติ แก้ปัญหาจริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ 
พ่ึงพาตนเองไดเ้มือ่พน้โทษออกไปภายนอก และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ 
ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเปน็แนวทางใหผู้พ้้นโทษสามารถดำรงตนอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง  
และยั่งยืน มีผู้ฝึึกอบรม จำนวน ๓๗,๔๔๙ คน

6 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑



	 	 ๑.๒.๒	 ดูแลและพัฒนาศักยภูาพนัก เ รียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา	

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร เพือ่บม่เพาะคณุธรรม จรยิธรรม ระเบยีบวนิยั ความสำนกึรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม และยกระดับทักษะความรู้และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๖-รุ่นที่ ๑๓ ที่คงอยู่ในระบบ จำนวน  

๑,๒๓๖ คน ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตในช่วงปิดภาคเรียน  

กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และกิจกรรมการฝึึกอบรมและศึกษาดูงานในโครงการตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีนักเรียนทุนฯ ได้รับการพัฒนา จำนวน ๑,๐๕๑ คน 

	 ๑.๓	 การเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

  ๑.๓.๑	 จดักจิกรรมสง่เสรมิการดำเนนิงานอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิเช่น สง่เสริมและพัฒนาอาชีพ 

ดา้นการเกษตรใหแ้กเ่กษตกร จำนวน ๔๒,๕๕๗ ราย ผลติสตัวน์ำ้ปลอ่ยในแหลง่นำ้ธรรมชาต ิจำนวน ๖๗.๗๔๐ ลา้นตวั  

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร จำนวน ๔,๖๓๐ ราย แนะนำการจัดทำบัญชีให้กับ 

เกษตรกร จำนวน ๔,๐๐๒ ราย และก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๐๑ แห่ง 

  ๑.๓.๒	 สืบสาน	 รักษา	 และต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยดำเนินการผ่านโครงการคลินิกเกษตร 

เคลื่อนท่ี เช่น ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้านการประมง จำนวน ๑๗๖ ครั้ง ถ่ายทอดความรู้และบริการ 

ด้านการประมงแก่เกษตรกร ประชาชน ครู นักเรียนและเยาวชน จำนวน ๘,๔๘๑ ราย ดำเนินการให้บริการคลินิก 

เกษตรสัตว์ จำนวน ๒๕๘ ครั้ง ออกหน่วยบริการคลินิกข้าว  

จำนวน ๑๐๕ ครั้ง มีเกษตรกรได้รับบริการ จำนวน  

๑๑ ,๒๔๓ ราย  ส่ ง เสริ มความ รู้ด้ านการสหกรณ์ 

ผ่านคลินิกเกษตร จำนวน ๒๓๓ ครั้ ง  มี เกษตรกร 

ไดร้บับรกิาร จำนวน ๑๔,๙๓๑ ราย และให้บรกิารวเิคราะห์ 

ดิน-น้ำ-พืช จำนวน ๔๘,๖๐๔ ตัวอย่าง รวมทั้งสนับสนุน 

การใช้สารอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๔๒๔,๗๒๐ ราย 

  ๑.๓.๓	 สืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดศาสตร์พระราชา โดยถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการ 

ในพระราชดำริ และการให้บริการทางสังคม ใหผู้เ้รยีนรู้และผูเ้ขา้รับบริการ จำนวน ๕๘๒,๔๙๓ ราย จดัแสดงนิทรรศการ 

ให้ความรู้ ๑๒ เรื่อง เช่น นิทรรศการ “ในความทรงจำ” นิทรรศการ “ดินมีชีวิต” นิทรรศการ “เมล็ดพันธุ์ของพ่อ”  

นิทรรศการ “ปุ�ยหมักแนวต้ังไม่กลับกอง” นิทรรศการ “banana cycle” นิทรรศการ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”  

นิทรรศการ “โคก หนอง นา” และนิทรรศการ “เกษตรพอเพียงเมือง” และดำเนินโครงการ “เยาวชนนานาชาติ 

เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานตามรอยพระยุคลบาท” ภายใต้โครงการ “ปลูกไทยในแบบพ่อ”  

มเียาวชนไทยและเยาวชนต่างชาตจิากราชอาณาจกัรภฏูิาน สาธารณรฐัประชาชนจนี และสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา  

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๔ คน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จำนวน ๑๐ หน่วยงาน 

สนับัสนุนการใชิ้สารอินทรีย์์
ให้แก่เกษัตรกร
๔๒๔,๗๒๐ ราย

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 	 ๑.๓.๔	 พัฒนาพื�นท่ีโครงการหลวง	 เช่น ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชแก่เกษตรกร  

จำนวน ๒,๐๐๐ ราย มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ  

จำนวน ๕๗ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ 

จำนวน ๓๐ แห่ง ถ่ายทอดความรู้ด้านการประมงแก่ชุมชน  

จำนวน ๓๙ แห่ง ผลิตสัตว์น้ำและปล่อยเพื่อฟ้้�นฟู้แหล่งน้ำ  

จำนวน ๑.๒๓ ลา้นตวั สง่เสรมิสนบัสนุนพนัธุส์ตัวน์ำ้เพือ่การบรโิภค 

และสรา้งรายได้ ๑๙๐ ครัวเรือน สง่เสรมิเกษตรกรใหม้กีารเลีย้งสตัว์  

จำนวน ๖๐๐ ราย ถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวให้เกษตรกร 

และราษฎรชาวเขา จำนวน ๒๓๑ ราย ถ่ายทอดองค์ความรู ้

ตามแนวทางโครงการหลวง จำนวน ๗๑,๘๘๓ ราย 

	 	 ๑.๓.๕	 ดำเนินโครงการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืชอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		

สยามบรมราชกุมาร	ีจดักจิกรรม“การพฒันาผลติภณัฑส์ำหรบัผูป้ระกอบการดา้นอาหารท่ีเหมาะสมจากภมูปัิญญาไทย 

สูก่ารตอ่ยอดเชงิธรุกจิ” กจิกรรม “การพฒันาผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สขุภาพจากพชืเศรษฐกจิสำคญัในจงัหวดัสพุรรณบรุี  

สำหรบัผูป้ระกอบการด้านอาหาร” กจิกรรม “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพนัธ ์โรงเรียน บา้น ชมุชน เพือ่ปลูกฝึงัจิตสำนกึ 

การอนรัุกษ์พันธกุรรมพืชของเด็กปฐมวยั” กจิกรรม “การสร้างนิทานภาษาองักฤษ Big Books สำหรับเดก็ปฐมวยั”  

กิจกรรม “ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓” และกิจกรรม  

“การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  

	 	 ๑.๓.๖	 ดำเนนิโครงการรกัษป์า่นา่นตามโครงการพระราชดำรสิมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้กรมสมเดจ็	

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

โดยดำเนินการจัดสรรงบประมาณต่อยอด และขยายผลพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ จำนวน ๒๐ โรงเรียน จดัทำสือ่นวัตกรรม 

การจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนค้นหานวัตกรรมติดดาว และส่งเสริมจัดกิจกรรมประกวดสื่อ 

 	 ๑.๓.๗	 พัฒนาศักยภูาพครูตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ	

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยสนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

และเทคโนโลยีให้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก 

ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชดำริกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) พัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 

ในการจัดการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

และพัฒนาครูตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อการจัดการเรียนรู้

	 	 ๑.๓.๘	 ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพรายได้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

ให้แก่ราษฎรในชุมชนพื้นที่สูง พื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์ นิคมสร้างตนเอง สานต่อและขยายผลโครงการหลวง  

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งพืชเมืองหนาว พืชท้องถิ่น  

งานศิลปหัตถกรรมชนเผ่า ผ้าพื้นเมือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

และการตลาดแบบออนไลน์ สร้างรายได้ระดับครัวเรือน จำนวน  

๘,๐๙๖ ราย เกิดการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

รวม ๑๒๔ กลุ่ม รายได้เฉลี่ยที่เกิดจากสานต่อศาสตร์พระราชา  

จำนวน ๓.๑๐ ล้านบาทต่อปี รวมทั้งหนุนเสริมให้เกิดกลไก 

ความร่วมมือในชุมชนในรูปศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

ส่งเสริมความรู้ 
และพัฒนาอาชิีพ 
ให้้แก่่ราษฎร
ในชุุมชุนพื้้�นที่่�สููง
๘,๐๙๖ ราย

ถ่าย์ทอดความรู้เทคโนโลย์ี 
ด้านการผลิตพืชิ 
แก่เกษัตรกร
๒,๐๐๐ ราย

8 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑



ชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน ๑๑๖ แห่ง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบลในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง และหมู่บ้าน 

สหกรณ์ จำนวน ๔๗ แห่ง เพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน บนฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย  

และทุนทางสังคม ให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน จำนวน ๒๔,๓๔๗ ราย 

  ๑.๓.๙	 ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี		

กรมหมืน่สทุธนารนีาถ	โครงการคนืคนสขุภูาพด	ีสูส่งัคม	โดยเรอืนจำและทัณฑสถาน จำนวน ๔๐ แหง่ ไดป้ระสานงาน 

กบัโรงพยาบาลแมข่า่ย สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั และสำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรค เพือ่วางแผนและดำเนนิกจิกรรม  

ซึ่งมีผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย และรับการตรวจคัดกรองโรคเอชไอวี ซิฟิ้ลิส  

และไวรัสตับอักเสบ จำนวน ๑๐๓,๓๕๕ คน ดำเนินการคัดกรองและตรวจเชื้อ รวมทั้งรักษาผู้ต้องขังที่ตรวจพบว่า 

เจบ็ปว่ยจากการตดิเชือ้เอชไอว ีจำนวน ๒๐๔ คน ตดิเชือ้ซฟิ้ลิสิ จำนวน ๒๘๖ คน และไวรสัตบัอกัเสบ จำนวน ๒๑๕ คน  

โดยผู้ต้องขังที่ติดเชื้อจะได้รับการส่งตรวจยืนยันและส่งต่อเพื่อรับการรักษาทันที 

  ๑.๓.๑๐	ดำเนินโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม	 Sustainability	 c	Moral	 “ตามรอยพระราชา”		

สร้างนวตักรรมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืจากศาสตร์พระราชา	โดยนำวทิยากรสง่เสรมิคณุธรรมจากทัว่ประเทศลงพืน้ที่ 

เรียนรูห้อ้งเรยีนธรรมชาติ ตามรอย “ศาสตร์พระราชา” จากปราชญ์ชาวบ้าน ซึง่นำหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

และเกษตรแบบผสมผสานมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น  

ช่วยหล่อเลี้ยงชีพและสร้างความยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชุมชน และพัฒนากระบวนการให้ความรู้ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแนวทางที่เข้าใจง่าย สามารถถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” ท่ีช่วยสร้างแรงบันดาลใจ 

เกิดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง พร้อมกับการปลูกฝัึงคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

สู่กระบวนการถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ด้วยบอร์ดเกม โดยสอดแทรกการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  

Development Goal: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

๒.	 การตอ่ยอดการดำเนนิการของหนว่ยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน	
ตามแนวพระราชดำริ	

	 ๒.๑	 โครงการจิตอาสาพระราชทาน	 “เราทำความ	 ดี	 ด้วยหัวใจ”	 มีจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งสิ้น  

๖,๙๔๐,๘๔๔ คน แบ่งเป็นชาย ๓,๑๐๘,๗๘๔ คน และหญิง ๓,๘๓๒,๐๖๐ คน โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา 

จำแนกตามประเภท ประกอบดว้ย (๑) ประเภทจติอาสาพฒันา  

จำนวน ๓๙,๗๖๑ ครั้ง (๒) ประเภทจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน  

๓,๗๑๒ ครัง้ (๓) ประเภทจติอาสาเฉพาะกิจ จำนวน ๑๕๙ ครัง้  

และ (๔) ประเภทจิตอาสา ๙๐๔ จำนวน ๑๐๐ ครั้ง  

รวมจัดกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔๓,๗๓๒ ครั้ง มีจิตอาสา 

เข้าร่วมกิจกรรม ๓,๐๑๑,๗๙๐ คน 

จััดกิจักรรมโครงการ 
จัิตอาสาพระราชิทาน
“เราทำาความดี ด้วย์หัวใจั” 
๔๓,๗๓๒ คร้�ง

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๒.๒	 การจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยงานภูาครัฐ	 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา หน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ  
เช่น โครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น้ำ” ประจำปี ๒๕๖๕ (คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ ลุ่มน้ำปราณบุรี  
ลุ่มน้ำแม่กลอง แม่น้ำกวง แม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำอู่ตะเภา แม่น้ำพอง แม่น้ำชี และแม่น้ำปิง) มีการเก็บ 
ตวัอย่างและวิเคราะห์คณุภาพน้ำในคลองและลุม่น้ำสายหลัก จำนวน ๒๐๓ ตวัอย่าง โครงการฝึกึอบรมชุดปฏิิบัตกิาร 
จติอาสากับภยัพบิตัปิระจำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จำนวน ๗,๕๔๗ แหง่ ในพืน้ที ่๗๖ จงัหวดั โดยไดส้ง่เจ้าหนา้ที่ 
ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึึกอบรมในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด มีจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว  
จำนวน ๕,๒๓๗ แห่ง ๒๖๘,๑๑๙ คน โครงการ “ลูกเสอืจติอาสาพระราชทาน” โดยสำนักงานลูกเสอืจงัหวดั ๗๗ จงัหวดั 
ทั่วประเทศ จัดฝึึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดให้กับบุคลากรของสำนักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติ และผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานระดับจังหวัด มีผู้ผ่านการฝึึกอบรม 
จำนวน ๑,๔๙๘ คน และโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๔,๔๖๑ คน  
จากเรือนจำ ๑๐๑ แห่ง มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๖,๐๒๑ คน 

๓.	 การสร้างความตระหนักรู้	 เผยแพร่	 และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ	
ทีถู่กตอ้งและเปน็จริงเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรยิแ์ละพระราชกรณยีกจิเพือ่ประชาชน		
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

	 ๓.๑	 โครงการประชาสมัพนัธ์เพือ่เสรมิสร้างความจงรกัภูกัดี	
ต่อสถาบันหลักของชาติ	 (ชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์)		
โดยผลติและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์นโยบายรัฐบาลเรือ่งการปกป้อง 
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านโครงการประชาสัมพันธ ์
เพือ่เสรมิสร้างความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัหลกัของชาต ิผ่านสือ่โทรทศัน์  
สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ ผลิตรวม ๔,๘๓๖ เรื่อง เผยแพร่รวม  
๑๖,๒๒๙ ครัง้ การเข้าถงึรวม ๙๖๗,๐๖๑ คน จำนวนผูก้ดถูกใจรวม  
๕,๗๐๖ คน และจำนวนการแชร์รวม ๓๕๒ คร้ัง และดำเนินโครงการ 
ประชาสัมพันธ์พิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รชักาลที ่๙ วนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ผลิตและเผยแพร่ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ ผลิตรวม ๓๔๓ เรื่อง  
และถา่ยทอดภาพและเสยีงผา่นสถานวีทิยุโทรทศันแ์หง่ประเทศไทย 
และสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์  
รวมถึงไลฟ์้สดผ่าน Facebook Fanpage กรมประชาสัมพันธ์  
มีจำนวนการเข้าถึงรวม ๓๔๔,๕๗๘ คน รับชมวิดีโอ จำนวน 
๑๘๗,๘๒๙ ครั้ง และแชร์ จำนวน ๑๔,๙๒๕ ครั้ง	

10 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑



 ๓.๒	 การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกต่อความสำคัญและความจงรักภูักดีต่อสถาบัน	
พระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติ	 ด้วยการใช้สื่อทุกรูปแบบผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์	
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภูาครัฐ	และภูาคเอกชน	เช่น จดักจิกรรมแสดงดนตรบีรรเลงเพลงรกัชาต/ิเพลงชาต/ิ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี จัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการบรรยายเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์เผยแพร่และขยายผลด้านการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ 
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์และความรูต้ามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริแกข่า้ราชการทุกหมูเ่หล่า  
และประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจิตอาสา ๙๐๔ มีการเผยแพร่ให้ความรู้ไปแล้ว จำนวน ๑๖๑,๙๐๓ คน  
แบ่งเป็น ข้าราชการตำรวจ จำนวน ๒๐,๖๑๙ นาย ประชาชน จำนวน ๑๔๑,๒๘๔ คน

 ๓.๓	 การพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้าง	 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย	 การอ่าน	 การเขียน		
เรยีนประวัตศิาสตร์ผ่านการสือ่สารร่วมสมัย	เชน่ จดัทำสือ่เสริมการเรียนรูป้ระวัตศิาสตร์ชาตไิทยการอ่าน การเขียน 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จำนวน ๑๐ ตอน ได้แก่ (๑) พัฒนาการการรถไฟ้ไทย (๒) พัฒนาการ 
การสื่อสาร (๓) พัฒนาการถนน (๔) การบิน (๕) ชุดราชประแตน (๖) วิวัฒนาการการศึกษาไทย (๗) วิวัฒนาการ 
ของละครสู่ภาพยนตร์ (๘) วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร (๙) วัฒนธรรมการรับประทานอาหารริมทาง  
และ (๑๐) การเข้ามาของน้ำแข็ง และจัดทำคู่มือการใช้สื่อคลิปวิดีโอ จำนวน ๑๐ ตอน รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุน 
โรงเรียนในการใช้สื่อและรายงานผลการใช้สื่อ

 ๓.๔	 การจัดกิจกรรมการประกวดสร้างสื่อเทคโนโลยีภูาพเสมือนจริง	 (Augmented	 Reality:	 AR)		
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ได้จัดทำสื่อโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง AR  
เพือ่การเรียนรูป้ระวัตศิาสตร์รกัชาต ิศาสน์ กษัตรย์ิสำหรบัใช้ประเมินพฒันาการการเรยีนรูส้ำหรับนกัเรียน จำนวน ๑๐ เรือ่ง  
จากธนบัตรในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
เรื่องราวท่ีสำคัญในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลท่ี ๑๐  
ที่ปรากฏิบนธนบัตรและมีเกมประกอบเรื่องราว  
จัดทำคู่มือการใช้สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง AR  
และระบบ QR-Code จดัทำคลปิการใช้แอปพลเิคชนั AR  
จดัทำคูมื่อการสร้างสือ่เทคโนโลยภีาพเสมือนจริง AR  
และจัดอบรมครูสร้างสื่อ AR4 ในภูมิภาค ๖ จังหวัด  
และ ๒ จังหวัดที่สนใจ รวม ๓๓ โรงเรียน

 ๓.๕	 โครงการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์	 “ตามรอยพระยุคลบาทท่ัวหล้า...สงเคราะห์ประชา...	

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	ในรูปแบบนิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการแบบมีชีวิต การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์  

รวมทั้งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและเข้ารับชมผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ 

ออนไลน์ จำนวน ๒๐,๑๖๑ คน

รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์์ จัันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที� ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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 ๓.๖	 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ�โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 โดยได้ดำเนินการประเมินผล 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๖๔ จำนวน ๑,๓๕๙ โครงการ ผ่านการใช้ข้อมูล 

ทุติยภูมิ จากข้อมูลสถิติ กฎระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิ จากแบบสอบถามความคิดเห็น 

ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิธีสุ่ม จำนวน ๒,๒๑๔ คน จาก ๙๓ โครงการ ครอบคลุม  

๔ กลุ่มงานพัฒนา ได้แก่ ด้านแหล่งน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ และด้านบูรณาการ/อื่น ๆ และกระจาย 

ในทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากน้ี ยังมีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จากรายงานการประเมิน 

ผลสัมฤทธิ�โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สามารถสรุปข้อค้นพบท่ีสำคัญ เช่น การรับรู้ประโยชน์กับความพึงพอใจ 

ของโครงการฯ อยูใ่นระดบัสงู การดำเนนิโครงการฯ สง่ผลใหป้ระชาชนสว่นใหญม่รีายไดเ้พิม่ขึน้ โดยเฉพาะโครงการ 

ด้านส่งเสริมอาชีพและด้านบูรณาการ และประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการออมและภาระหนี้ที่ดีขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ 

เท่ากับการเพิ่มขึ้นของรายได้ เนื่องจากบางส่วนมีการนำรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปลงทุนเพื่อต่อยอดในอาชีพที่ได้รับ 

จากการเข้าร่วมโครงการฯ 
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