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จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ๒

โดย นางสาวทัศยา  แจ่มจันทร์

ฝ่ายเผยแพร่

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๑๐ น. ทรงติดตามการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำาเภอชานุมาน จังหวัดอำานาจเจริญ โดยเป็นการเสด็จพระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน 
ครัง้ท่ี ๘ และทรงเยีย่มโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน เปน็ครัง้ที ่๑,๐๘๘ โอกาสน้ีทรงเยีย่มนักเรยีนในพระราชานเุคราะห ์
ที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำานวน ๕ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งฝึกให้
นกัเรยีนดำาเนนิกิจกรรมรา้นคา้และออมทรพัย ์โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั มีการปลกูพชืผกั ไมผ้ล รวมทัง้เลีย้งสตัว ์
อกีทัง้ยงัฝกึให้นกัเรยีนมทีกัษะในการผลติเชือ้ราไตรโคเดอรม์า ซ่ึงใชใ้นการควบคมุโรคพชืในแปลงผกัได ้การน้ีกลุ่มเศรษฐกจิ
พอเพยีงตามพระราชดำาร ิพืน้ทีจั่งหวัดอำานาจเจรญิ จำานวน ๕ กลุม่ เฝา้ฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าในการดำาเนนิกจิกรรม 
ตา่งๆ โดยกลุม่ได้ปลกูผกัสวนครวั ทำานา เลีย้งสตัว ์ทำางานหตัถกรรม รวมทัง้แปรรปูผลผลติทางการเกษตร เพือ่ถนอมอาหาร
ไว้บริโภค และนำาไปจำาหน่ายสร้างรายได้ ทำาให้กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้ 

เวลา ๑๓.๑๕ น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนวัดประชานิมิต
โสภิตธรรมภาณ อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดย
เปน็การเสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเยีย่มโรงเรยีน ครัง้ที ่๑ โอกาส
นี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้สนับสนุนงาน
โครงการตามพระราชดำาริ จำานวน ๒ ราย ทอดพระเนตร
กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่๑ เรือ่ง จำานวนเตม็ และกจิกรรมฝกึวชิาชีพ
สามเณร อาท ิการตดัเยบ็ผา้บรขิารสำาหรับพระภกิษสุามเณร 
การทำาไม้กวาดจากทางมะพร้าว เป็นต้น 
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วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตาม
ความกา้วหนา้โครงการตามพระราชดำาร ิณ โรงเรยีนวดัเอีย่ม
ประดิษฐ์ ตำาบลพรหมณี อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก โดยเป็นการเสดจ็พระราชดำาเนนิทรงเยีย่มโรงเรยีน 
ครัง้ท่ี ๒ โอกาสน้ีทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนพระราชทาน 
เป็นอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ ขนาด ๒ ช้ัน จำานวน ๖ ห้องเรียน 
ซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณ จำานวน 
๕,๒๔๘,๐๐๐ บาท ในการจัดสร้างอาคารเรียนในปี ๒๕๖๓ 
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่
ชำารุด ทอดพระเนตรกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
โดยโรงเรยีนไดจ้ดัการแยกขยะ และนำาขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหม่ สร้างเป็นผลงานต่างๆ ทำาให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ
ดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำาปี ๒๕๖๕ 
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วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทรงติดตาม
งานโครงการตามพระราชดำาริ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เชียงใหม ่อำาเภอสนัปา่ตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่ซ่ึงเปน็การเสดจ็
พระราชดำาเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ ๑ โอกาสนี้ทรงเปิด
แพรคลุมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
ท่ีกำาลังศกึษาอยูชั่น้มัธยมศกึษาปทีี ่๑ เฝา้ฯ ถวายรายงานผล
การเรียน

วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เสด็จออก ณ 
วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร 
ผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
นำานายสมศักด์ิ ช่วยเกิด รองผู้อำานวยการโรงเรียนล่องแพ
วิทยา อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เข้าเฝ้า 
ทลูละอองพระบาท รบัพระราชทานรถยนตบ์รรทกุยีห่อ้อซีซุู 
๖ ล้อ ขนาดบรรทุก ๔ ตัน ๑๙๐ แรงม้า ต่อเติมหลังคาแบบ
กระจกยกซ้ายขวา มีเบาะพิงหลัง จำานวน ๑ คัน เพ่ือให้โรงเรียน
ล่องแพวิทยา ได้นำาไปใช้ในภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป
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โดย นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ 
ฝ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

น้อมสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาเด็กและเยาวชน  
ในถ่ินทุรกันดาร ท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนเหล่าน้ัน 
ใหเ้ปน็นกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์ฯ มาต้ังแต่ป ี๒๕๓๑ มาจนถงึปจัจุบนั รวม ๓๔ ป ีเพือ่ใหเ้ดก็นำาความรูไ้ปพฒันาตนเอง 
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป  จึงขอนำาส่วนหนึ่งของเด็กนักเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว        
มาเป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่น้องๆ นักเรียนทุกๆ คน ได้มีจิตใจเข้มแข็ง ขยันอดทน มีความกตัญญู ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป 

พระมหารุ่งวิกรัย ชัยวร 
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน

ห้วยข้าวกำาวิทยา จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีท่ี ๔ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส หลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ ปัจจุบันจำาพรรษาอยู่วัดสุทัศน์เทพวราราม 
ราชวรมหาวิหาร   

“...ต้ังใจอยูใ่นรม่กาสาวพสัตรใ์หย้าวนานทีส่ดุ เพือ่เปน็ศาสนทายาทตามพระราช
ประสงค์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา  และตั้งใจจะนำาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพฒันาคน ตามแนวพระราชดำารใินพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีไปทำาเปน็ตน้แบบแก่คนในชมุชน 
ให้สามารถใช้ชีวิตได้แบบพอเพียง...”

นายเสฏฐวุฒิ อ่อนสำาลี 
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน

มัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชัน้ปทีี ่๑ สถาบนัเทคโนโลย ีพระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบงั คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาระบบไอทีและสารสนเทศ 

 “...ตัง้ใจเรยีน ตวิและอา่นหนงัสือตลอด มคีวามพยายามศกึษาค้นคว้า  ด้วยตนเอง 
ทำาให้มีผลการเรียนดี ทำากิจกรรมวิชาการในโรงเรียน และเก็บผลงานเกี่ยวกับสาขาที่
เราจะเลือกเรียน  จึงสอบผ่านการคัดเลือกรอบ Portfolio และที่สำาคัญนับเป็น       
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้พระราชทานทั้งทุนการศึกษา            
และพระราชทานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา ทำาให้มีอุปกรณ์พร้อมในการเรียน
เหมอืนคนอืน่ๆ จงึตัง้ปณิธานว่าจะต้ังใจเรยีน ทำาผลการเรยีนใหไ้ดด้ ี ดงัทีไ่ดร้บัโอกาส
ดีๆ ในชีวิต และจะได้นำาความรู้ที่ได้ มาใช้ในการพัฒนาประเทศ...”
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โดย นางสาวศิริวิมล บุญยัง
แผนกปฏิบัติการ ๑

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร 
ตามพระราชดำ ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงหว่งใยเดก็เยาวชนในพืน้ทีห่า่ง
ไกลกันดารในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านโภชนาการ และสุขภาพอนามัยของเด็ก จึงมีพระราชกระแส ให้จัดทำาโครงการส่ง
เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัในโรงเรยีนโครงการตามพระราชดำาร ิและใหค้รอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ เมือ่วนัที ่๒๓ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำาบลแม่ตื่น อำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สสท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่มดำาเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนโครงการตามพระราชดำาริ รวมจำานวน ๘๔ โรงเรียน มีราษฎรจำานวน ๒,๐๔๗ ครอบครัว เป็นเด็กปฐมวัยอายุ ๒-๖ ปี 
รวมทั้งให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการ และสร้างวินัยเชิงบวก  Preschool Parenting 
Program : Triple-P เป็นเครื่องมือการพัฒนา เน้นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะผ่านกิจกรรมสื่อสารทางบวก เพื่อให้ผู้
ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลาน และสามารถนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการเลี้ยงดู
ของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Triple-P ระยะที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระยะที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  จำานวน ๒,๐๔๗ คน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
Triple-P เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย จำานวน ๗๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๖  มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผ่าน
เกณฑ์จำานวน ๑,๖๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๖ และมีทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก
ปฐมวัยของผู้ปกครอง ผ่านเกณฑ์จำานวน ๗๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๗
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เด็กปฐมวัยหลังเข้าร่วมกิจกรรม Triple-P ครบ ๔ ครั้ง มีจำานวน ๑,๖๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๖ มีพัฒนาการสมวัย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๕.๓๘ ครบทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การเคลื่อนไหว Gross Motor (GM), การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 
Fine Motor (FM), พัฒนาการการเข้าใจภาษา Receptive Language (RL), การใช้ภาษา Expressive Language (EL) 
และการช่วยเหลือตัวเองและสังคม Personal and Social (PS) และยังสงสัยล่าช้า ร้อยละ ๔๔.๖๓ แบ่งเป็น สงสัยล่าช้า 
๑ ด้าน ร้อยละ ๒๓.๘๑, สงสัยล่าช้า ๒ ด้าน ร้อยละ ๑๑.๕๖, สงสัยล่าช้า ๓ ด้าน ร้อยละ ๖.๑๓, สงสัยล่าช้า ๔ ด้าน ร้อยละ ๒.๒๕, 
สงสัยล่าช้า ๕ ด้าน ร้อยละ ๐.๘๘ 

สำาหรับเด็กปฐมวัยที่ผลพัฒนาการยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะถูกส่งต่อให้เข้ารับพัฒนาการบำาบัดในโรงพยาบาลใกล้บ้าน และ
ส่งเสริมพัฒนาการโดยคุณครู

มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ดี

เด็กปฐมวัยจำานวน ๑,๖๐๐ คน มีความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมกิจกรรม Triple-P ครบ ๔ ครั้ง 
พบว่า เด็กปฐมวยัมคีวามฉลาดทางอารมณ์ ผ่านเกณฑ ์รอ้ยละ ๙๖.๓๑ และพบยงัไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๓.๖๙ โดยสามารถ
แยกรายด้าน ดังนี้ ด้านดี ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๒.๑๙, ด้านเก่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖.๕๐, ด้านสุข ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๔.๔๔

สำาหรับเด็กปฐมวัยที่ความฉลาดทางอารมณ์ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ต่อเนื่องใน
โรงเรียนและครอบครัวโดยมีบุคลากรของโครงการทั้งคุณครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยติดตามผล

ทักษะการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองผ่านเกณฑ์

ทักษะการเล้ียงดูเด็กเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย หลังเข้าร่วม Triple-P 
ครบ ๔ ครั้ง จำานวน ๑,๖๐๐ คน พบว่า มีทักษะเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖๒.๖๓ และยังมีทักษะไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๓๗.๓๗ ซึ่ง
จะได้รับการดูแลและติดตามผลต่อโดยบุคลากรของโครงการทั้งคุณครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

เนื่องจากโครงการมีกลุ่มเป้าหมายที่มีพัฒนาการดีขึ้น มีบุคลากรครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีโรงเรียนในโครงการตาม                  
พระราชดำาริตั้งอยู่ และมีทักษะการจัดกิจกรรมTriple-P เพิ่มข้ึน จึงมีแผนขยายผลกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เพิ่ม ๙๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๒ โดยยังคงติดตามข้อมูลเด็กและผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมายเดิมต่อไป 

๗

ผลการดำาเนินกิจกรรม Triple-P เปรียบเทียบผลก่อนเข้ากลุ่ม

และหลังเข้ากลุ่มครบ ๔ ครั้ง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
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นอกจากนีส้มเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 
(Preschool Parenting Program: Triple-P) ซึ่งมีการดำาเนินกิจกรรมทั้งหมด ๔ ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ สร้างสายใย, 
ครั้งที่ ๒ สร้างวินัย, ครั้งที่ ๓ สร้างเด็กเก่ง ๑ และครั้งที่ ๔ สร้างเด็กเก่ง ๒ 

ชดุอุปกรณ์พระราชทานจะเกบ็ไวท้ีส่ถานศกึษา ครผููร้บัผดิชอบตรวจสอบและจัดเตรยีมชุดอุปกรณพ์ระราชทานให้พร้อม
ใช้งาน ดังนี้

• ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ให้ครบตามหมวดหมู่กิจกรรม และเรียงลำาดับการใช้งานก่อนหลัง
• จัดเก็บอุปกรณ์ทันทีเมื่อใช้เสร็จเพื่อให้เด็กไม่หันเหความสนใจและมีสมาธิกับกิจกรรมใหม่
• หมั่นตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์และสภาพพร้อมใช้
• ทำาความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ที่มา :  
๑. กรมสุขภาพจิต. ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะการเลี้ยงดูของ        

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง.๒๕๖๕
๒. โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี                    

http://www.psproject.org. รายการชุดอุปกรณ์พระราชทาน. ๒๕๖๕
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โดย นางสาวศิริวิมล บุญยัง, นางสาว กชมน อึ้งพุดซา
แผนกปฏิบัติการ ๑

กลุ่มทอผ้าไหมตำ บลตะเคียน ในพื้นที่เขตให้บริการของ
โรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 
อำ เภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

เมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ สมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มี
พระราชกระแส ให้สำารวจ และส่งเสริม
อาชพีให้แกร่าษฎรในหมูบ่า้นเขตบรกิาร
ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
ทา่นผูห้ญงิสปุระภาดา เกษมสันต ์ตำาบล
ตะเคียน อำาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์        

อดีต ผู้อำานวยการกองราชเลขานกุารในพระองค ์สมเดจ็พระนางเจา้สิรกิต์ิิ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำานักราชเลขาธิการ ได้ถึงแก่อนิจกรรม 
เนือ่งจากเฮลคิอปเตอรต์ก ทีจ่งัหวดันราธวิาส เมือ่วนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๔๐ ชว่ง
ทีท่่านยงัมีชวิีตอยู ่ทา่นมบีทบาทสำาคญัในการสง่เสรมิอาชพีทอผา้ไหม ในโครงการ
ศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดำาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ผลการสำารวจดังกล่าว พบว่ามีราษฎรจำานวน ๙๕ คน มีความสนใจประกอบ
อาชีพทอผ้าไหม จึงได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมข้ึนจำานวน ๕ กลุ่ม และจัดกิจกรรม
สนับสนุนดังนี้

o ฝึกอบรมการออกแบบลวดลายผ้าไหม และการเลือกใช้สี ให้แก่สมาชิก ทั้ง 
๕ กลุ่ม โดยวิทยากรจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า            
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสุรินทร์ 

o ศกึษาดงูานดา้นการตลาดผา้ไหม ณ โรงทอผา้ไหมชมุชนบ้านครัว เขตราชเทว ี 
ร้านจำาหน่ายผ้าไหม พิพิธภัณฑ์จิม ทอมป์สัน เขตปทุมวัน ร้านจำาหน่ายผ้าไหม 
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ คลังสินค้าร้านภูฟ้า สวนจิตรลดา และร้านอุปนายิกา             
งานกาชาด สวนลุมพินี 

o สนับสนุนอุปกรณ์ กี่ทอผ้า 
o ทดลองทอผ้าไหมลายประยุกต์ รวมทั้งตัดชุด ผ้าถุง และผ้าคลุมไหล่ ในโทน

สเียน็ สหีวาน และโทนสธีรรมชาตเิพิม่ขึน้ โดยแยกตามความถนดัและเอกลกัษณ์
ของแต่ละกลุ่ม 

o ส่งเสริมการตลาดการและการพัฒนากระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็ง
ในป ี๒๕๖๕-๖๖ ทัง้ ๕ กลุม่ มแีผนการทอผา้ไหมสง่รา้นภูฟา้ นอกจากนี ้สสท. 

ร่วมกับกรมหม่อนไหม จะจัดอบรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงไหม                   
การฟอกย้อมสีธรรมชาติ การออกแบบลวดลาย การมัดหมี่ และการทอผ้า ให้แก่
กลุ่มดังกล่าว รวมถึงจะจัดประกวดผ้าไหม เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตให้ดีย่ิงข้ึน
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โดย นายธีรวุธ   ปัทมาศ
ฝ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำ ริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้โดยเสด็จพระราชดำาเนิน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง ไปยงัพืน้ที่
ชนบททีท่รุกนัดารห่างไกล ทรงพบวา่ยงัมรีาษฎรทีอ่ยูใ่นภาวะ
ขาดแคลนอาหาร ลำาบากยากจน สุขภาพอนามัยไม่ดี ขาด
โอกาสทางการศึกษาเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน ในป ี๒๕๒๓ จงึทรงมีพระราชดำาร ิทำาโครงการพฒันา
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็น

อยูท่ีด่ขีึน้ ทัง้ดา้นการศกึษา โภชนาการ สขุภาพอนามยั การ
สง่เสรมิอาชพี การอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมท้ัง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย 

ตอ่มาในป ี๒๕๕๖ ทรงมพีระราชดำารใิหด้ำาเนินงานโครงการ
สง่เสรมิเศรษฐกิจพอเพยีงในชมุชน ด้วยทรงตระหนกัวา่การ
ที่ประชาชนในถ่ินทุรกันดารจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น 
ประชาชนจะตอ้งสามารถพึง่ตนเองได ้และปรบัตวัใหท้นัตอ่
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เน้นการมสีว่นรว่มของประชาชน เพือ่ใหเ้กิดการเรยีนรู ้และ
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นำาไปสู่การปฏิบัติ โดยได้น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีง และการดำาเนนิชวิีตตามแนวพระราชดำารขิองพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่ประชาชน ได้นำา
ไปใช้ในการดำาเนินชีวิต เพื่อสามารถพึ่งตนเอง และเลี้ยงดู
ครอบครวัไดเ้ปน็อยา่งดี โดยไม่เดือดร้อน ส่งผลให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งอย่างม่ันคง และยั่งยืน โดยมีโครงการส่วน
พระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำาเนิน
การจัดอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่
ประชาชน ในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒๐ จังหวัด ๑๐๔ กลุ่ม ภาคใต้ ๔ จังหวัด ๑๒ กลุ่ม และภาค
เหนือ ๑ จังหวัด ๑ กลุ่ม รวมจำานวน ๑๑๗ กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 
๒๕ จังหวัด 

พระองค์เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร และติดตามงาน
โครงการตามพระราชดำารใินพืน้ทีต่า่งๆ ทรงพระกรณุาโปรด
เกลา้ฯ ใหร้าษฎรกลุม่สมาชกิเศรษฐกจิพอเพยีงในชมุชน และ
สมาชิกฯ พื้นที่ใกล้เคียง เฝ้าฯ รับเสด็จและกราบบังคมทูล
ถวายรายงานความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อ
ทรงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ และทรงให้กำาลังใจในการดำาเนิน
งานแกร่าษฎรเหลา่น้ัน นับเปน็พระมหากรณุาธคิณุอยา่งหา
ที่สุดมิได้ 
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กระดานข่าว
โดย นายกฤษณะ   สิงหชาญกิจ

ฝ่ายเผยแพร่

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศูนย์ภูฟ้า
พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ 
อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ อำาเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
ร่วมกันจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทำาบุญตักบาตร และกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส                    
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา                            
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๕-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สสท. ไปติดตามผลการดำาเนินงานของโรงเรียนมัธยมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริฯ พื้นที่จังหวัดตาก ดังนี้

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนโมโกรวิทยาคม ตำาบลโมโกร อำาเภอ
อุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ทรงมี
พระราชดำาริฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมแห่งนี้ขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้
แกน่กัเรยีนของโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นแมก่ลองค ีและจัดทีพ่กัใหแ้ก่
นักเรียนบ้านไกล เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเดินทาง และการเรียนของนักเรียน โดย
เปดิสอนในปกีารศกึษา ๒๕๖๕ ภาคเรยีนที ่๑ ปจัจบุนั เปดิสอนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ ๑-๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๘๔ คน

วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนเฉลมิพระเกยีรต ิ
๗ รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั๊วะ) ตำาบลแม่จัน อำาเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก สังกัดกองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด ๔๔๕ คน โดยมี
คณะครูของโรงเรียน นายตำารวจนิเทศก์จาก กก.ตชด. ที่ ๓๔ และคณะครูจาก
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ม.ร.ว. เฉลิม
ลักษณ์ จันทรเสน ตำาบลแม่ตื่น อำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดกองกำากับ
การตำารวจตระเวนชายแดนที ่๓๔ ปจัจบุนัมนีกัเรยีนทัง้หมด ๑๙๗ คน โดยมคีณะ
ครขูองโรงเรยีน นายตำารวจนเิทศกจ์าก กก.ตชด. ที ่๓๔  และคณะครจูากโรงเรยีน
แม่ระมาดวิทยาคม ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทนุการศกึษา ประจำาปกีารศกึษา ๒๕๖๕ 
สำาหรบัสามเณรนกัเรยีนในพระราชานเุคราะหฯ์ ในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนก
สามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน ๑๐๙ รูป ในสถานศึกษา 
๔๗ แห่ง และระดับปริญญาตรี จำานวน ๑๔๖ รูป ในสถานศึกษา ๑๔ แห่ง และมี
พิธีมอบทุนพระราชทานดังกล่าวอยู่เสมอ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา ตำาบลดู่พงษ์ อำาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

ทำาพธิมีอบทนุการศกึษาพระราชทาน แกส่ามเณรนกัเรยีนในพระราชานุเคราะหฯ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำานวน ๑ รูป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จำานวน ๑ รูป 

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยา ตำาบลบ้านมาง อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทำา
พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
จำานวน ๒ รปู  แบง่เปน็ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่๔ จำานวน ๑ รปู และชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ ๖ จำานวน ๑ รูป

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ตำาบลในเวียง อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทำาพิธีมอบ
ทนุการศกึษาพระราชทาน แกส่ามเณรนกัเรียนในพระราชานุเคราะหฯ์ จำานวน ๔ 
รูป แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำานวน ๒ รูป และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
จำานวน ๒ รูป
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สสท. ไปติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำานวน ๑๓๕ คน รวม ๒๙ 
สถานศึกษา ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มีดังนี้

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมนักเรียนฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนชนแดน
วิทยาคม จำานวน ๔ คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จำานวน ๒ คน

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมนักเรียนฯ จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย จำานวน ๒ คน โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จำานวน ๗ คน 
และโรงเรียนชาติตระการวิทยา จำานวน ๓ คน

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมนักเรียนฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
จำานวน ๑ คน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จำานวน ๑ คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
จำานวน ๑ คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำานวน ๑๒ คน

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมนักเรียนฯ จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยการ
สาธารณสขุสิรนิธร จำานวน ๒ คน โรงเรยีนกฬีาองคก์ารบรกิารสว่นจงัหวดัพษิณโุลก 
จำานวน ๑ คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำานวน ๙ คน และมหาวิทยาลัย
นเรศวร จำานวน ๑๖ คน

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมนักเรียนฯ จังหวัดพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จำานวน ๓ คน และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จำานวน ๑ คน

วนัท่ี ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๕ เยีย่มนกัเรยีนฯ จงัหวัดนครนายก โรงเรยีนปยิชาตพิฒันาฯ จำานวน ๘ คน และจังหวดัสระแกว้ 
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ จำานวน ๑ คน โรงเรียนอรัญประเทศ จำานวน ๖ คน และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สารสนเทศ สระแก้ว จำานวน ๑ คน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมนักเรียนฯ จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา จำานวน ๑ คน โรงเรียนคลองหาด
พิทยาคม จำานวน ๑๐ คน โรงเรียนวังนำาเย็นวิทยาคม จำานวน ๑๑ คน และวิทยาลัยเทคนิควังนำาเย็น จำานวน ๔ คน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมนักเรียนฯ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จำานวน ๖ คน โรงเรียนศรียานุ
สรณ์ จำานวน ๕ คน โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) จำานวน ๔ คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพ
พรรณี จำานวน ๖ คน

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เยี่ยมนักเรียนฯ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จำานวน ๕ คน และโรงเรียน
บ้านเนินจำาปา จำานวน ๒ คน

วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ 
เปน็ประธานเปดิการอบรมการพัฒนาสขุาภบิาลอาหาร และสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน
พระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำาริฯ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียน
ศรีเกษตรวิทยา อำาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พ.อ.หญิง รศ. นันทพร วีรวัฒน์ 
ทีป่รกึษาโครงการสว่นพระองคฯ์ ได้บรรยาย เรือ่งสขุาภบิาลอาหาร แกผู่เ้ขา้อบรม 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พระพี่เลี้ยง แม่ครัว ผู้รับผิดชอบในการจัดอาหาร
ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมในโครงการตามพระราชดำารฯิ พืน้ทีจั่งหวดัศรสีะเกษ 
จำานวน ๙  โรงเรยีน รวม ๑๙ คน  นอกจากน้ียงัมวีทิยากรผูท้รงคุณวฒุ ินายแพทย์
ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี ๑๐ และนางสาวภาณุมาส ล้วนทอง 
นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  
มาบรรยายให้ความรู้ เรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้น  
วันที่ ๕-๙ กันยายน ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพือ่ใหผู้้เขา้อบรม มีความรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และสามารถจัดการระบบ
สุขาภิบาลโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ



จดหมายข่าวโครงการตามพระราชดำ ริ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๑๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนบ้านสบมาง 
จดักจิกรรมพธิสีบืชะตาแมน่ำา ในโครงการรณรงคอ์นุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม ตามพระราชดำาริฯ เพื่อปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรด้าน   
แหลง่นำา และการอนุรกัษ์พันธ์ุสตัว์นำา โดยมนีายวิทยา มหายศนันท์ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบลภูฟ้า เป็นประธาน มีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ 
คณะครูนักเรียน ชุมชนบ้านสบมาง และชุมชนใกล้เคียง รวมจำานวน ๒๐๔ คน 
ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัว ณ เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาในพื้นที่
ชุมชนบ้านสบมาง ตำาบลภูฟ้า อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  สสท. ปฐมนิเทศ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับปริญญาตรี 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑     
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รวมจำานวน ๒๓๕ คน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบ
ระเบียบข้อปฏิบัติ และบทบาทหน้าท่ีของนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ ท้ังด้านความประพฤติ การเรียน 
การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการใช้จ่าย
เงินพระราชทาน พร้อมทั้งแนะแนวทางในการศึกษา
ให้ประสบความสำาเร็จ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ดร. พิสิฐ 
ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และ
ตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร พร้อม
คณะ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริฯ  อำาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผล
การดำาเนนิงาน และเยีย่มชมกจิกรรมตา่งๆ 
ของศูนย์ฯ อาทิ แปลงสาธิตเกษตรผสม
ผสานบนพื้นที่สูง และกระบวนการการ
แปรรปูกาแฟของศนูยฯ์ โดยมนีายไพบลูย ์
ศิริแสงตระกูล ผู้อำานวยการศูนย์เรียนรู้
การพัฒนาอมก๋อยฯ พร้อมด้วยคณะเจ้า
หน้าที่ ให้การต้อนรับ



วัตถุประสงค์  : เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำาเนินงานโครงการตามพระราชดำาริ

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุน 

    และประชาชนทั่วไป มีกำาหนดเผยแพร่ปีละ ๔ ครั้ง

จัดทำาโดย  : โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    สำานักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓

    โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๕๑๑   ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๑  โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๓๙๒๓

พิมพ์ที่     : หจก.แสงเทียนการพิมพ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                      
ให้ผู้ปฏิบัติงานในโครงการตามพระราชดำาริ จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน          
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริฯ  เป็นประจำาทุกๆ ปี 

สำาหรับงานประชุมวิชาการฯ ในปีนี้ มีสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้หัวข้อ              
“ ๔๒ ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข ” ในวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องแกรนด์ 
ไดมอนด์ บอลรูม (Grand Diamond Ballroom) อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร ๔ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธาน ีมีกำาหนดการ ดังนี้

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  
 - ลงทะเบียน ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร ๔  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 -  คลินิกวิชาการ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 -  ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร ๔ เมืองทองธานี 
  ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 -  พระราชทานเกียรติบัตร  แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี ๖ ด้าน และสถานศึกษาดีเด่น 
 -  ทรงบรรยายพิเศษ
 -  ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการของสถานศึกษา ๗ หน่วยงาน 
  และนิทรรศการสถานศึกษาดีเด่น 
 -  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดำาริฯ ประจำาปี ๒๕๖๕

“๔๒ ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”


