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“ข้าพเจ้าได้ยนิ มานานแล้วว่า การทางานนัน้ ไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากความก้าวหน้าจะต้อง
อาศัยคนที่มคี วามรู้ ความรอบรู้ ตัง้ ใจทา โดยนาความรู้ของแต่ละภาคส่วนมาใช้ อย่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอืน่ ๆ รวมทั้งประชาชน มาร่วม
มือกัน โดยไม่มีใครเอาเปรียบกัน อันนีส้ าคัญที่สดุ เราเชื่อว่าจะทาให้บ้านเมืองก้าวหน้าดี
บ้านเมืองจะสามารถพัฒนาขึน้ มาได้ดี โดยเฉพาะในระยะนีบ้ ้านเมืองของเรา เรียกว่าบ้านเมือง
กาลังล่มจม ไม่รู้ว่าจะไปไหน ไปอย่างไร เราก็รู้สกึ เป็นห่วงว่า ประเทศไทยกาลังล่มจม แต่พวก
ท่านจะทาให้ไม่จมได้ ซึง่ ต้องมีการพัฒนาสร้างให้ดีขึ้น สร้างบ้านเมืองให้ก้าวหน้า ประชาชนมี
ความเจริญ เราก็มคี วามหวังมีความรูส้ ึกว่า บ้านเมืองจะไม่ล่มจม เพราะระยะเวลาที่ผ่านมา
เรารู้สกึ ว่า บ้านเมืองเรากาลังล่มจม เพราะต่างคนต่างทา ต่างคนต่างแย่งกัน ต่างคนต่างไม่
เข้าใจว่าทาอะไร แต่ตอนนีโ้ ชคดีทมี่ ผี ู้มคี วามรู้ต่างๆ กัน มาร่วมมือกัน บัดนี้ขอยืนยันว่าถ้าทุก
คนทีม่ คี วามรู้ ความตั้งใจก็จะสามารถสร้างให้บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง ขอให้
ท่านจงช่วยกันทาให้สาเร็จตามที่มงุ่ หวัง”
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บทนำ
ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทรายอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ มี ห น่ ว ยงานอั น เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การดาเนินชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน มาทางานร่วมกัน เพื่อให้เป็นตามพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดาริ ไว้เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2526 ความว่า “ ให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูน ย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม
โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สามารถทาการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ
ควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้าสนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืช จัดระเบียบราษฎรให้
ราษฎรในพื้นที่โครงการให้เข้าอยู่อาศัย และทากินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ
ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา ตลอดจนได้อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุก
ทาลายป่าไม้อีกต่อไป” และเข้าสู่จุดหมายปลายทางตามพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 “การดาเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ นี้ ในท้ายที่สุดจะไม่ไ ด้ทาเพียงการศึกษา วิจัยเท่านั้ น ในโอกาสต่อไป
ศูนย์ฯ จะกลายสภาพเป็นชุมชนที่แข็งแรง มีการจัดสรรที่ดินให้กับราษฎร ราษฎรจะมีที่ดินเป็นของตนเอง
มาร่วมกันทากิจกรรมและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน โดยเฉพาะในอีก 50 - 100 ปีข้างหน้า จะมี
ราษฎรมากขึ้น ราษฎรจะสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้น้อยลง แต่ใ นพื้นที่ที่จากัดนั้น จะสามารถใช้ที่ดิน
อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จะเป็นศูนย์กลางในการช่วย
ประสานให้ราษฎรสามารถทากิจกรรมต่างๆ ตามที่โครงการได้กาหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบราษฎร
ก็จะสามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ตลอดไป ”
ปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานให้เกิดความสาเร็จ คือ จะต้องมีความประสานสอดคล้องในการ
ทางานของแต่ละหน่วยงาน ระบบการทางานโดยมีแผนการทางาน จึงเป็นเครื่องมือที่จะให้แต่ละหน่วยงาน
ทางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการประสานสอดคล้อง มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า มีความประหยัด และมีประสิทธิภาพ เกิดผลสาเร็จของงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒ นาห้ วยทรายฯ ยึ ด หลั ก การดาเนิ น งานโครงการตามกรอบของแผนแม่ บ ทศู นย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2560 – 2565 ระยะด าเนิ น การ 1 ปี (2565) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดาริ (ส านั ก งาน กปร.) และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีในแต่ละปีที่ได้จัดทาขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติการประจาปีของปี 2564 ได้สิ้นสุดลง
เมื่อวัน ที่ 30 กันยายน 2564 ศูนย์ศึก ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึง ได้ สรุปผลการปฏิบัติง านตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2564 โดยมีคณะอนุกรรมการดาเนินงาน หน่วยงานที่ร่วมดาเนิน งาน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โรงเรี ย น และตั ว แทนของประชาชนในพื้ น ที่ ร อบที่ ตั้ ง ศู น ย์ ฯ เข้ า ร่ ว มในการ
ประชุมสัมมนา เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการต่อเนื่องจากการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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แผนปฏิบัตริ าชการ
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ประจาปีงบประมาณ 2565
***********************************************

แนวคิดในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป็นแผนการปฏิบั ติประจาปี ที่ดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ แผนแม่บทศู นย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ พ.ศ.2560 – 2565 ระยะดาเนินการ 1 ปี (2565) ของสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ที่มุ่ง เน้นการต่อยอดจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และดาเนินการตาม
กรอบของแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ.2560 – 2565 ระยะดาเนินการ
1 ปี (2565) โดยจะขยายเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
วิสัยทัศน์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ การ
ฟื้นฟู และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรดินและป่าไม้ รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง ที่เหมาะสมตามภูมิสังคมให้กับประชาชน รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอด
แนวพระราชดาริต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีอาชีพ รายได้ และ
มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พันธกิจ
๑. ศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิสังคม
มีความสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่
๒. รวบรวมผลการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ นาแนวพระราชดาริ และผลที่ไ ด้จาก
การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชด าริ รวมถึ ง องค์ค วามรู้ใ นการอนุรัก ษ์ท รัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ขยายผลไปสู่ประชาชน
๓. พัฒ นาบุค ลากร และการปฏิ บัติง าน ให้มี ประสิท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้น มี การท างานอย่า งป ระสาน
สอดคล้องและมีการบูรณาการทางานร่วมกัน
๔. เผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ไปสู่สาธารณชน
5. น้อมนาพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต รเป็ น แนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ป รั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข และ
ความสาเร็จ
6. ส่ง เสริม เกษตรมีร ายได้แ น่น อนและมีค วามมั่ นคงในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม จากการ
พัฒนาการเกษตรตามหลัก “การตลาดนาการผลิต”
7. บริหารจัดการสินค้าการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ และสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดได้
เป้าประสงค์หลัก
๑. ศึกษา วิจัย ทดลอง ทดสอบ พัฒนา ให้ครบถ้วนตามพระราชดาริ
๒. สร้างตัวอย่างความสาเร็จของการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
๒.๑ การอนุรักษ์ดิน ปรับปรุงบารุงดิน และพัฒนาดินที่มีความเสื่อมโทรม
๒.๒ การทาเกษตรที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งกับสิ่งแวดล้อม
๒.๓ การทาเกษตรในพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งในเรื่องของดินและน้า
๒.๔ การจัดการน้าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๕ ปศุสัตว์และการประมง เพื่อเป็นแหล่งอาหารและอาชีพ
๒.๖ การพัฒนาป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม
๓. ขยายผลความส าเร็ จ ไปสู่ ป ระชาชน ทั้ ง ทางตรงและผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยศู น ย์ เ รี ย นรู้ เพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถนาไปเป็นแนวทางการดารงชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
๔. เผยแพร่ตัวอย่างความสาเร็จด้านต่างๆ สู่สาธารณชน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีส่วนได้เสีย : หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ องค์กรภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่
ผู้รับบริการ : กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ประชาชนทั่วไป เยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ผู้บริหาร
ชาวต่างชาติ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร
แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปี 2565
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การดาเนินการ
1. กองอานวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และกองอานวยการศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาฯ
ก. งานบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และงานอานวยการศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาฯ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้
1) อานวยการ ประสานงานให้กับหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานในพื้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
และประสานกับหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนอื่นๆ รวมทั้งกากับดูแลทางการอานวยการ
ให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
2) ใช้แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ.2560 – 2565 ระยะ
ดาเนินการ 1 ปี (2565) เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางของการดาเนินงาน รวมทั้ง ใช้เป็น
กรอบ ในการจัดทา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สาเร็จผลตามตัวชี้วัดและบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
3) จัดการประชุมหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติงานใน
ทุกรอบ 3 เดือน รวมถึงกลุ่มองค์กรประชาชนและตัวแทนประชาชนเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน
ในรอบปีและจัดทาแผนการปฏิบัติงานในรอบปีต่อไป
4) ดาเนินการด้านบุคลากรให้กับงานต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รวมจานวน 316
อัตรา (รายเดือน 33 อัตรา รายวัน 235 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานศูนย์แสดงสินค้า 48
อัตรา ) รวมถึงการดาเนินการด้านประกันสังคมให้กับผู้ที่ต้องทาประกันสังคม
5) ดาเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่
6) สร้างขวัญและกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ
7) สนับสนุนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในด้านการอาชีพ สัง คม และความเป็นอยู่ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้
8) ประสานแผนงานและแสวงความร่ ว มมื อจากหน่ วยงานทุก ๆ หน่ วย รวมทั้ ง ราษฎรในพื้ น ที่
โครงการ ให้สามารถร่วมกันสนองพระราชดาริอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
9) ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานศึกษาทดลองและขยายผล ปลูกฝังแนวความคิดด้านการอาชีพ สังคมและ
โภชนาการแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนที่อยู่รอบๆ โครงการ จานวน 13 แห่ง
10) ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์พัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในลักษณะของ File Digital ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารในระบบ
เดิม นาข้อมูลผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ลงในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซด์
ของศูนย์ฯ รวมถึงนาข้อมูลลงใน Application Line ที่ทางสานักงาน กปร.พัฒนาขึ้น เพื่อ
ให้บริการข้อมูล สนับสนุนการติดตามงานและการวางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ
แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปี 2565
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11) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารและจัดการความ
เสี่ยงในทุกมิติ ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน
ทุกระดับ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการดาเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
และรับข้อร้องเรียนจากประชาชน และมีขั้นตอนดาเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ชัดเจน
12) บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคตามที่ไ ด้รับการจัดสรร (ค่าไฟฟ้า , ค่าไปรษณีย์ , ค่าโทรศัพท์
รายเดือน และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายปี )
13) ดาเนิน การจั ด ประชุม สั มมนาสรุ ป ผลการปฏิ บัติ ง านประจ าปี เพื่ อจั ด ทาแผนปฏิ บัติ ร าชการ
ประจาปีถัดไป
14) ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศึกษาดูง านนอกสถานที่/ จัดการฝึกอบรมภายใน
หน่วย/ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมนอกหน่วย/จัดให้บุคลากรได้เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ให้กับบุคลากร
15) ดาเนินการซ่อมแซมซ่อมแซมอาคารสานักงานอานวยการ
16) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ,อาคารโรงเลี้ยง
17) ดาเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสานักงานศูนย์ฯ
18) ดาเนินการก่อสร้าง อาคารเรือนแถว 10 คูหา อาคารบ้านพักของทางราชการ 1 หลัง
19) ดาเนินการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ , ค่าวัสดุยานพาหนะ , ค่าน้ามันเชื้อเพลิง-หล่อลื่นต่างๆ
20) ดาเนินการค่าประกันภัยรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และ รถยนต์ของทางราชการ
21) ดาเนิน การจัด หาวั สดุ ประเภทต่า งๆ วัส ดุส านั กงาน วัสดุ ไ ฟฟ้า วัส ดุง านบ้ าน-งานครัว วัส ดุ
การเกษตร วัสดุก่อสร้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
22) จัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดาเนินงานของหน่วย
23) ดาเนินการบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคารสานักงาน ตามวงรอบ
ข. งานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมกับงานศึกษาทดลองและขยายผล ศูนย์อานวย การโครงการพัฒนาฯ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
๑) รวบรวมงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึงงานทดสอบสาธิตเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ปรับระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานของสานักงาน กปร.
๒) นาข้อมูลด้านงานศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่รวบรวมได้ ตามมาตรฐาน
ของ สานักงาน กปร. ลงในเว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์
๓) วางแผนกาหนดทิศทางและจัดลาดับความสาคัญ ดาเนินการ ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา ทดสอบ
สาธิ ต ต่อยอดหรื อเพิ่มเติ มขึ้ นใหม่ให้สอดคล้ องกั บสภาวการณ์ ที่เป็นปัจจุบั น หรือตามความ
ต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป
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๔) ประสานความร่วมมือทางวิ ชาการสร้ างเครือข่ายงานวิ จัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาระดั บ
อุดมศึกษา
๕) วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ใช้ผลการวิเคราะห์มากาหนด
ทิศทางหรือวิธีการของการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิต
๖) ถอดบทเรียนจากงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิตที่เกี่ยวการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่สร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
ชน ดาเนินการศึกษา ทดลอง วิจัยและ พัฒนา ทดสอบสาธิต เพิ่มเติมตามความจาเป็น
๗) ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และทดสอบสาธิต การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เกษตรกรรม
๘) รวบรวมรายงาน การศึกษาทดลอง และงานวิจัย ของหน่วยต่างๆ สรุปส่งให้งานประชาสัมพันธ์
จัดทาเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานและแจกจ่าย
๙) สรุปบทคัดย่อ และองค์ความรู้จากการดาเนินการด้านต่างๆ จัดทาเอกสารองค์ความรู้ในส่วนที่
ต้องจัดทาเป็นเอกสารองค์ความรู้เพื่อส่งให้งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ดาเนินการจัดทารูปเล่มและจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน
๑๐) ร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้
ในการอบรมประชาชนที่มีอยู่ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ รวมถึง
ร่วมกันพิ จารณาจั ดทาหลั กสูตรที่จ าเป็นเพิ่มเติม แต่ทั้ง นี้ ในการพั ฒนาปรั บปรุง และจัดท า
หลักสูตรเพิ่มเติม ยังคงยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเขียนเป็นโครงสร้าง
หลักสูตรที่สมบูรณ์
๑๑) พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ที่มีลักษณะต่อยอดจากงานวิจัยขั้นทดลองสอดคล้อง
กับภูมิสังคมและสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ , พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย และ
พัฒนาที่เน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตและอาหาร
๑๒) ประสานงานกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดาเนินงานวิจัยในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ตามโครงการส่งเสริมการทางานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง (ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
๑๓) ประสานงานกั บ งานปศุ สั ต ว์ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยทรายฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การทดสอบการผลิตอาหารสูตรประหยัด
สาหรั บ ไก่ ไข่ และเรื่อ งการศึ ก ษาสมรรถนะการผลิ ต คุ ณ ภาพซาก และองค์ ประกอบทาง
โภชนาการของไก่เขียวห้วยทราย (โครงการต่อเนื่อง)
๑๔) ประสานความร่ว มมือ ทางวิชาการ กับ มหาวิท ยาลั ยศิล ปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี
ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชดาริ ด้านการ
ขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดาริ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
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โดยให้การสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ
๑๕) ประสานงานพัฒนาที่ดิน งานป่าไม้ งานชลประทาน งานวิชาการเกษตร ในการดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดตามคู่มือตัวชี้วัดและรายงานตามกาหนด
๑๖) สนับสนุนงานขยายผล ในการดาเนินโครงการผลิตข้าวครบวงจร
๑๗) สนับสนุน องค์ความรู้ด้านวิชาการ ให้กับงานขยายผล เพื่อ ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
บช.ตชด. และนโยบาย ผบช.ตชด.ประจาปี 2565 “โครงการส่ งเสริมและสนั บสนุน โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้กับตารวจตระเวนชายแดน นาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ และให้ ร.ร. ตชด. เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน” (โครงการต่อเนื่อง)
๑๘) จัดทาโครงการสืบสานองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยสืบค้นบุคคลผู้ที่เคยสนองงานโครงการพระราชดาริ
ในแต่ละงานในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ดาเนินการสารวจและ
รวบรวมข้อมูล 5 ด้าน ตั้งแต่เริ่มดาเนินการจนถึงปัจจุบัน นามารวบรวมเรียบเรียงเชื่อมโยงข้อมูลใน
ลักษณะขององค์ความรู้ คู่มือหรือตารา ( ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 )
๑๙) จัดทาโครงการสาธิตการผลิตและใช้ถ่านชีวภาพ เพื่อสาธิตการผลิตเตาและการเผาถ่านชีวภาพให้กับ
คณะศึกษาดูงานตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ทดลองฝึกปฏิบัติ และนาผลผลิตที่ได้มาใช้ในการ
ทดลองเพื่อสาธิตการใช้ถ่านชีวภาพปรับปรุงดินเสื่อมโทรมในลักษณะต่างๆ ให้คณะศึกษาดูงานได้ดู
เป็นตัวอย่างในการใช้ถ่านไบโอชาปรับปรุงบารุงดินเพื่อการปลูกพืชและไม้ยืนต้น
๒๐) ถ่ายทอดความรู้ โครงการถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุง บารุงดินเพื่อเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร ทั้ง
ภายในหน่วยและนอกหน่วย
๒๑) จัดทาโครงการทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้า โดยใช้ถ่านชีวภาพช่วยปรับปรุงบารุงดินร่วมกับปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยเคมี เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นและคุณภาพของเมล็ดกาแฟ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา
ดูงาน และจัดส่งผลผลิตให้กับโครงการร้านค้ าสวัสดิการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
สถานที่ตั้งโครงการภายในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการถ่านชีวภาพ บริเวณที่ตั้งเสาวัดความเร็วลมและบ่อน้าบาดาล) พื้นที่ 2.5 ไร่
๒๒) จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะทางานด้านวิชาการ และคณะทางานด้านตัวชี้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน ๑ ครั้ง
๒๓) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการกับหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน และหน่วยงานอืน่ ๆ รวมถึง
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่ประชาชน
๒๔) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี บช.ตชด. ประจาปีงบประมาณ 2565
และนโยบายการปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของ ผบช.ตชด.
๒๕) สรุปผลการปฏิบัติในรอบเดือน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และรอบปี ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และส่งให้งานประชาสัมพันธ์จัดพิมพ์เผยแพร่
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ค. งานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมกับงานศึกษาทดลองและขยายผล
ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาฯ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
๑) พัฒนาแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อย่างต่อเนื่อง ให้มีความ
สมบู ร ณ์ น่ า สนใจ และหลากหลาย พร้ อ มทั้ ง ข้ อ มู ล ส าหรั บ การเผยแพร่ สร้ า งตั ว อย่ า งของ
ความสาเร็จ ขยายผลการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และแนวพระราชดาริต่างๆ
ไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถยกระดับรายได้และพึ่งตนเอง ได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดี ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้ อมได้รั บการอนุ รักษ์ และพัฒ นาให้เ กิด ความอุด ม
สมบู รณ์ อ ย่า งสมดุ ลและอย่ า งยั่ง ยื น ทั้ ง นี้โ ดยยึ ด ถือ หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและ
ทฤษฎีใหม่ ๓ ขั้น
๒) นาการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบ ที่ประสบผลสาเร็จที่มีอยู่เดิมในพื้นที่
จริง หรือจัดทา หรือจาลองขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ดาเนินการจัด ทาเป็นแปลงสาธิต จัดวาง
องค์ประกอบต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ พร้อมป้ายสื่อ ความหมายที่เข้าใจได้ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีเอกสารองค์ความรู้พร้อมในการเผยแพร่ ประชาชนทั่วไปสมารถเข้ามาดูเพื่ อสร้าง
แนวคิด หรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆ หรือเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อผักผ่อนหย่อนใจและได้รับ
ความรู้ไปในคราวเดียวกัน
๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิตที่ประสบ
ผลสาเร็จและแนวพระราชดาริสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
๔) จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
๕) วางแผน กาหนดเป้าหมายขยายผล ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ชุมชน เครือข่าย ดาเนินการ
ตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่ได้ภายใต้ความประหยัด ขจัดค่าใช้จ่าย
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖) วางแผน กาหนดเป้าหมายขยายผล ส่งเสริมเกษตรกรที่ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๑ ให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาดและสวัสดิการของกลุ่ม อย่างต่อเนื่องตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒
๗) วางแผน กาหนดเป้าหมายขยายผล ส่งเสริมให้เกษตรกร ที่ดาเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๒ ที่
สามารถรวมกลุ่ มเพื่อ การผลิ ต การตลาด และสวั สดิ การของกลุ่ มและเชื่อ มโยงกับ เครื อ ข่า ย
ภายนอกชุมชน อย่างต่อเนื่องตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๓
๘) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โ รงเรียนเป็ นศูน ย์เรี ยนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงด้า นเกษตรกรรมของชุ มชุ น
ผ่านกิจกรรมยุวเกษตรกรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
๙) แสวงหา สนับสนุนและสร้างภาคีเครือข่ายการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
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๑๐) จัดกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พบประชาชน เพื่อเป็นเวทีสาหรับชุมชนในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ และร่วมประชุมกับผู้นาชุมชนเพื่อหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานการขยายผลให้กับเกษตรกร และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม
๑๑) นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสามารถติดต่อสื่อสาร
ส่งผ่านข้อมูลกันได้ตลอดเวลาเพื่อให้บริการได้ตามความต้องการประชาชน
๑๒) พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมกิจกรรมและการดาเนินงาน ให้อยู่บนพื้นฐานของความประหยัด
ในสิ่งที่สามารถประหยัดได้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่าคุ้มประโยชน์ มีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน
และแขกผู้ม าเยือ น มี ความสามารถในถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพีย งให้กั บผู้อื่ น
เป็นต้นแบบการดารงชีพ และดาเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓) ร่ ว มกั บ งานประชาสั ม พั น ธ์ พั ฒ นาป้ า ยบอกเส้ น ทาง ป้ า ยสื่ อ ความหมาย ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ กาหนดเมนูเส้นทางการศึกษาดูง านและการท่องเที่ยว ปรั บแต่ง ภูมิทัศน์และ
เพิ่ ม เติ ม กิ จ กรรม/องค์ ค วามรู้ ใ นการพัฒ นาบนเส้ น ทางอย่ า งเหมาะสมและมี ความน่ า สนใจ
เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
๑๔) พัฒนาเสริมประสิทธิภาพให้เกษตรกรที่ ประสบผลสาเร็จเป็นตัวอย่างยกระดับ เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีความรู้ในเรื่องที่ทาอยู่อย่างแท้จริง มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
มีความตระหนักถึ งคุ ณภาพของผลผลิ ต และความปลอดภั ยของผู้บ ริโภค มีความรั บผิด ชอ บ
ต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร
๑๕) พัฒนาเสริมประสิทธิภาพให้เกษตรกรประสพผลสาเร็จเป็นตัวอย่าง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดาริ รวมถึงพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริที่มีอยู่เดิมให้สามารถรองรับการศึกษา
ดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี ความสมบูรณ์ของกิจกรรมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดี มีสื่อและเอกสารประกอบในการศึกษาดูงานของผู้เข้ามาเยี่ยมชม
๑๖) ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างคุณภาพของการผลิตและการพัฒนาผลผลิต มีการจัดการแปลงเกษตร
ที่ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) โดยจัดทีมงาน
เจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบติดตามให้คาแนะนาและตรวจสอบแปลงเกษตรและการควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิต ให้มีแปลงเกษตรสาธิตการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกาหนด GAP ทั้ง ๘ ข้อ
ได้แก่ แหล่งน้า , พื้นที่ปลูก , การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ,การจัดการคุณภาพการผลิต
ในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว , การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว , การพัก
ผลผลิต การขนย้าย การเก็บรักษา , สุขลักษณะส่วนบุคคล และการบันทึกข้อมูล
๑๗) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตของกลุ่มเกษตรกรกับภาคเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตของเกษตรกร เช่น การแปรรูป การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ เหล่านี้เป็นต้น
๑๘) พัฒนาศักยภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด โดยมีผู้ที่มี
ความรู้ด้านการตลาดเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา เพื่อให้สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรกับแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และเป็นตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรส่งยัง
แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรหรือขายสู่ผู้บริโภคโดยตรง
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๑๙) วางแผนและออกเยี่ย มเยียน ให้คาแนะน า รวมถึง ให้ความรู้ แก่เกษตรกรในพื้น ที่ ทุกสัปดาห์
เพื่อให้เกษตรกรสามารถทาการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และหันมาทาการเกษตร
ตามแนวพระราชดาริฯ เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้น หมู่ 8 ตาบลสามพระยา
๒๐) วางแผนและออกเยี่ยมเยียน ให้คาแนะนา ประสานการปฏิบัติ และให้การสนับสนุนการอบรม
รวมถึงให้การสนับสนุนการซ่อมแซม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น แก่ศูนย์เรียนรู้ของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทั้ง 8 แห่ง กาหนดออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง
โดยประสานการปฏิบัติกับนักวิชาการเกษตรและส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อออกปฏิบัติงานร่วมกัน และ
ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ร.ร.ตชด. และติดตามความคืบหน้าในการนาความรู้จากการอบรมความรู้
เรื่องถ่านชีวภาพให้กับข้าราชการตารวจ
๒๑) ดาเนินการรวบรวมปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ทั้ง 8 แห่ง ตาม
แบบฟอร์มสารวจข้อมูล ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้เป็นปัจจุบัน
๒๒) สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ เพิ่มเติมของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ในปี 2565 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเป้าหมาย
๒๓) วางแผนการติดตามประเมินผลการอบรม เพื่อประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมร่วมกับ
งานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการ
อบรมประชาชนที่มีอยู่ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ รวมถึงร่วมกัน
พิจารณาจัดทาหลักสูต รที่จาเป็นเพิ่ มเติม แต่ทั้ง นี้ ในการพัฒนาปรับปรุ ง และจัดทาหลักสูต ร
เพิ่มเติม ยังคงยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเขียนเป็นโครงสร้างหลักสูตรที่
สมบูรณ์
๒๔) สนับสนุนการอบรมของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ รวมถึง ที่ประชาชนได้จัดขึ้น เมื่อได้รับ
การประสาน
๒๕) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี
๒๖) ขยายพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง ต าบลอื่ น ๆ ของอ าเภอชะอ า ได้ แ ก่ หมู่ 7 , หมู่ 10
ต.เขาใหญ่ , หมู่ 1 , หมู่ 4 ต.ดอนขุนห้วย และ หมู่ 8 ต.บางเก่า อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
๒๗) สนั บสนุน การด าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติร าชการ บช.ตชด.ประจ าปี 2565 และนโยบาย
ผบช.ตชด. ด าเนิ น โครงการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชด าริ ให้ กั บ
โรงเรี ยนต ารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) ด้ วยการขยายผลการด าเนิ นงานของศู นย์ ศึ กษา การพัฒนาห้วยทรายฯ สนับสนุนองค์ความรู้ ให้กับตารวจตระเวนชายแดนนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมให้ ร.ร.ตชด. ที่มีความพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
๒๘) จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผล พร้อมแจกจ่ายกิ่งพันธุ์ ต้นพันธุ์ และการอบรม
หลักสูตรผลิตผักปลอดภัย (GAP) ให้กับเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย 4 ตาบล 29 หมู่บ้าน ศูนย์
เรียนรู้เครือข่าย และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรม
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๒๙) หลังจากการอบรมกาหนดจะสร้า งเครือข่ายชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้ านขยายผล
เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาแก่สมาชิกหรือเกษตรกร ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่ง พา
ตนเองได้ ในอนาคต โดยเจ้าหน้าที่ ชุดขยายผลและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ติดตามประเมินผล
เกษตรกรทุก 3 เดือน เพื่อให้คาปรึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
๓๐) ปรับปรุงพื้นที่รับคณะศึกษาดูงานแปลงเกษตรผสมผสาน
๓๑) ทาการขุดลอกสระน้าตื้นเขินให้กับเกษตรกร จานวน 4 แห่ง พื้นที่ 4 ตาบล ได้แก่ ตาบล
สามพระยา ตาบลไร่ใหม่พัฒนา ตาบลห้วยทรายเหนือ และตาบลชะอา
๓๒) สาธิตระบบปลูกพืช การทาเกษตรแบบผสมผสาน ทาการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ดังนี้
32.1) บริเวณแปลงเกษตรผสมผสาน พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ดาเนินการสาธิตการทาเกษตรอย่างยั่งยืน
ในแปลงงานเกษตรแบบผสมผสาน และพืชผัก ปลอดภัยจากสารพิษ แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ที่จะสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง การลดต้นทุนการผลิต และการจัดการน้าในพื้นที่การเกษตร
32.2) บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 4 บ้านไร่ดินทอง หมู่ที่ 7 ตาบลห้วยทรายเหนือ
32.3) บ้านช้างแทงกระจาด หมู่ที่ 2 และบ้านโครงการพัฒนา หมู่ที่ 8 ตาบลสามพระยา
32.4) บ้านไร่ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 , บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 , บ้านไร่ดง หมู่ที่ 5
32.5) บ้านหนองช้างเหยียบ หมู่ที่ 7 , บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 และบ้านโป่งเก้งพัฒนา
หมู่ที่ 8 ตาบลไร่ใหม่พัฒนา
32.6) ชุมชนห้วยทรายเหนือ ชุมชนหนองคาง และชุมชนรวมใจพัฒนา ตาบลชะอา
๓๓) กิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พบปะประชาชน โดยจัดกิจกรรมพบปะประชาชนเพื่อ
เป็นเวทีสาหรับชุมชน ในการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและมั่นคง ณ ศาลากลางหมู่บ้านในพื้นที่ 4 ตาบล อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายคือ ผู้นาชุมชนและประชาชน จานวนประมาณ 100 คน
๓๔) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์เรียนรู้ ที่ หมู่ 8 บ้านโครงการพัฒนา ต.สามพระยา
๓๕) เส้นทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต (ป่า 5 ระดับ) จัดทาระบบน้าในแปลงเส้นทางธรรมชาติ
ที่มีชีวิต และจัดทาป้ายสื่อความหมาย
๓๖) พัฒนาเส้นทางธรรมชาติที่มีชีวิต แสดงถึงการจัดการดิน น้า และป่ารวมถึง พืชสมุนไพรการจัดหา
พืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาปลูกเสริม การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ศึกษาดูงาน
และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้
๓๗) โครงการแปลงสาธิตระบบการให้ น้าพืชในแปลงไม้ผ ลเพื่อส่ ง เสริ มอาชี พ พื้นที่ 2 ไร่ ไม้ผ ล
พัน ธุ์ดี 7 ชนิ ด จ านวน 105 ต้ น วางระบบการให้ น้ าแบบมิ นิส ปริ ง เกอร์ แ ละระบบน้ าหยด
โดยขุดหลุมปลูกขนาด 1 x 1 x 1 เมตร ปลูกเป็นแถวระหว่างต้น 4 x 4 เมตร
๓๘) ร่ว มกับ งานส่ ง เสริ ม การเกษตร และงานศึ ก ษาพั ฒ นาป่ า ไม้ ด าเนิน กิ จกรรมโครงการเฉลิ ม
พระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (โครงการต่อเนื่อง)
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จานวน 2 แปลง คือ แปลงสวนป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน
2558 (พื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต) พื้นที่ จานวน 15 ไร่ ปลูกไม้ 5 ระดับ พืชสวน
สมุนไพร และ แปลงสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (บริเวณประตูทางเข้าภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ด้านซ้ายมือ) พื้นที่รวม 15 ไร่
๓๙) ติดตามผลโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (โครงการต่อเนื่อง) ซึ่งได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมเมื่อ
ปีงบประมาณ 2558 , 2559 , 2561 จานวน 10 รุ่น ( ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ , ร.ร.ตชด. บ้าน
ท่าวังหิน , ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว , ร.ร.บ้านห้วยทรายประชาสรรค์ , ร.ร.บ้านพุหวาย , ชุมชนบ้าน
โป่ง สาโหรง , บ้านโป่งแย้ , ชุมชนบ้านม่วง,วัดไร่มะม่วงตามพระราชดาริฯ ดอนขุนห้วย , ชุมชน
บ้านบ่อน้าออก จ.ราชบุรี)
๔๐) ดาเนินโครงการโรงสีข้าวครบวงจรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รวบรวมพันธุ์ข้าว
พัฒนาพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวเปลือก การจัดหาข้าวเปลือก การผลิตข้าวสาร บรรจุภัณฑ์
การจัดการผลผลิตต่อเนื่อง และการให้บริการกับประชาชน
๔๑) โครงการปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ จัดทาปุ๋ยหมัก จานวน 4,000 ตัน จะดาเนินการ
ห้วงระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2563 สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อพัฒนาสภาพของดินในพื้นที่ดาเนินการ สนับสนุนโรงเรียนซึง่ อยู่ใน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จานวน 15 โรงเรียน
รวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
๔๒) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โครงการเพาะเห็ด) ถ่ายทอดความรู้ โครงการสาธิตการ
เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน พร้อมมอบก้อนเชื้อเห็ด ให้กับ นักเรียนในโรงเรียน ตชด. รวม 11
โรงเรียน โรงเรียนละ 500 ก้อน และติดตามประเมินผลการเพาะเห็ดของโรงเรียน ตชด. พร้อม
เก็บข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
๔๓) จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จานวน 4 เรื่อง
- การทาแชมพูมะคาดีควาย 1 รุ่น 10 ราย
- การทาน้ามันเหลือง 1 รุ่น 15 ราย
- การทาน้ามันเขียว 1 รุ่น 15 ราย
- เรียนรู้เมนูอาหารกับเซฟในครัว 400 ราย
๔๔) ประสานกับโรงเรียนพืน้ ที่รอบศูนย์ฯ วางแผนและประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ ให้การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนจานวน 15 โรงเรียน
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๔๕) สนับสนุนกลุ่มประชาชนหมู่บ้านรอบศูนย์ เข้าร่วมในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม
๔๖) สนับสนุนผลผลิตทั้งจากพืชและสัตว์ ให้กับกองอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
เพื่อดาเนินการโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับ จนท.ของศูนย์ฯ
๔๗) จัดนิทรรศการและร่วมออกพื้นที่บริการประชาชนในโอกาสต่างๆ เมื่อได้รับการประสานจาก
สถานศึกษาหรือหน่วยราชการ เช่น โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ , นิทรรศการสถานศึกษา เป็นต้น
๔๘) โครงการสถานีตรวจวัดอากาศ ที่ทำกำรสถำนีฯ ตั้งอยู่ภำยในพื้นที่ของโครงกำรศึกษำทดลอง
ด้ำนพืชเพื่อส่งเสริมอำชีพ (146 ไร่) ดำเนินกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ พื้นที่โดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
- จดบันทึกข้อมูลพื้นฐานไว้อย่างสม่าเสมอ เช่น ปริมาณน้าฝน อุณหภูมิ ความชื้นในดิน
และอากาศ อัตราการระเหยของน้า ความเข้มและความยาวนานของแสงแดดในแต่ ละ
ฤดูกาล เป็นต้น แล้วจัดส่งข้อมูลให้กับกรมอุตุนิยมวิทยา ทุกสิ้นเดือน โดยกรมอุตุนิยมวิทยา จะส่งข้อมูลต่อให้กับสานักงาน กปร. เพื่อจะร่วมกันประมวลผลในรอบ 2 ปี ( โดย
จัดเก็บข้อมูลห้วงระยะที่ 1 เมื่อปีงบประมาณ 2560-2561 ห้วงระยะที่ 2 ปีงบประมาณ
2562-2563) เพื่อนาข้อมูลไปบริหารจัดการในด้านวิชาการเกษตร เช่นกระบวนการ
ควบคุมสมดุลของน้า อัตราการระเหยและคายน้าของ พืชชนิดต่างๆ นาสู่การเผยแพร่แก่
เกษตรกร ผู้ที่สนใจและส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทรายฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร
- เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับผู้สนใจด้านอุตุนิยมวิทยา
- จัดซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ต่าสุด,สูงสุด,ไอโกรกราฟ อย่างละ 1 เครื่อง
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติประจาเดือนให้กับงานอานวยการขยายผลทุกวันที่ 30 ของเดือน
๔๙) สนองพระราชดาริในโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕๐) สนองพระราชดาริในศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕๑) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี บช.ตชด. ประจาปีงบประมาณ 2565
และนโยบายการปฏิบัติราชการประจาปี 2565 ของ ผบช.ตชด.
๕๒) สรุปรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน รอบสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และรอบปี ส่งให้
สานักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕๓) ประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พ.ศ.2560 – 2565
ระยะดาเนินการ 1 ปี (2565)
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ง. งานพัฒนาพื้นที่โครงการพิเศษ 5 ไร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมกับงานศึกษาทดลอง
และขยายผล ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาฯ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผล
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้
1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5 ไร่ ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทรายเนื่องมาจากพระราชดาริ สถานที่ดาเนินโครงการ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ ด้านทิศเหนือ ติดถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชะอา-หัวหิน โดยจัดทาแปลงสาธิต
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อใช้เป็นแปลง ศึกษา ทดลอง และสาธิต ให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร ใช้
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หน่วยงานราชการ
และสถานศึกษาต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์
แสดงและจาหน่ายสินค้าเกษตรในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
2) พัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่องหรือสร้างความแตกต่าง (เอกลักษณ์) ให้กับผลผลิตทางการเกษตร
3) ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้ (เมล็ดและกิ่งพันธุ์) แก่เกษตรกร
4) จัดอบรมองค์ความรู้ด้านพืชและสัตว์ เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร พร้อมแจกจ่ายปัจจัย
ทางการผลผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ต้นพันธุ์ พันธุ์ปลา เป็นต้น
5) ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จากัดได้อย่างมี
คุณภาพยิ่งยืนและมั่นคงตลอดไป
6) จัดตั้งศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้ากลุ่มอาชีพและสินค้า
หัตถกรรม
7) ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิต การสร้างตลาด วิเคราะห์การตลาด วิธีส่ง-ออกสินค้าและ
วิธีการซื้อ-ขายผลผลิตล่วงหน้า
8) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการตลาดในโลกออนไลน์ (Digital Marketing) การซื้อ-ขายออนไลน์
9) นานวัตกรรมช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เช่น การเปลี่ยนปั๊ม
ธรรมดาเป็นปั๊มออโตเมติก,เปิดประตูเล้าไก่ด้วยกลอนไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น
10) จัดทาระบบน้าสาหรับพืชในแปลงพื้นที่ 5 ไร่ และปรับปรุงระบบน้าในแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่
11) ส่งเสริมภาคการเกษตร แนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ให้ปริมาณการ
ผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน “การตลาดนาการผลิต” ให้เกษตรกร
เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ค้า
12) สรุปรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ส่งให้ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
จ. งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมกับงานศึกษาทดลองและขยายผล
ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาฯ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลพัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้
1) ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน social media อย่างต่อเนื่อง ให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตามความต้องการของประชาชน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปี 2565

14
ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อ
สนับสนุนการขยายผลแนวพระราชดาริ และ องค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่
โดยเฉพาะการกระตุ้นจิตสานึกประชาชนในพื้นที่ ให้ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน คานึงถึงคุณค่า
และอนาคต มีส่วนร่วมในดูแล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ดาเนินการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมถึง
หน่วยงานที่ร่วมดาเนินงาน ให้ทราบแนวทางการดาเนินงานและตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
3) ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนพื้นที่โดยรอบศูนย์เรียนรู้ฯ นั้นๆ เพื่อให้สามารถมาใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ได้
อย่างเต็มที่
4) ประสานงานขอความร่วมมือหรือให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชนในการ
ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯ
5) สนับสนุนสถาบันการศึกษา นักศึกษา นักเรียน และเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่
องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ หรือต่อยอดผลสาเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ผ่านการจัดทาโครงการ
โครงงาน หรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ
6) สนับสนุนการออกแบบและจัดทาเอกสารองค์ความรู้ ป้ายสื่อความหมาย ให้กับงานต่างๆของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
7) จัดตารางและนาเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเวลาของคณะ
ที่เข้าเยี่ยมชมหรือคณะที่เข้าศึกษาดูงาน โดยเฉพาะพื้นที่สาธิตภายนอกศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ให้กระจายไปยังเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จในพื้นที่ต่างๆ ให้มาก ยกเว้นคณะ
แจ้งความประสงค์ที่จะเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานเฉพาะเรื่อง
8) จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสาคัญของผู้บัญชาการสานักงานตารวจแห่งชาติ และ
ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
9) สนับสนุนองค์ความรู้ทั้งในรูปแบบเอกสารและแผ่นซีดี ให้กับงานขยายผล ในการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจาปี 2565 และนโยบาย ผบช.ตชด.ประจาปี 2565 ให้ตารวจ
ตระเวนชายแดน นาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
10) จัดรายการทางสถานีวิทยุ “สถานีวิทยุจุดเรียนรู้วิทยุชุมชนคนห้วยทรายฯ” คลื่น FM 91.75
MHz. ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 15.00 - 17.00 น. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานโครงการ
พระราชดาริฯ และพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดาเนินโครงการกิจกรรมตอบคาถามเกี่ยวกับการดาเนินงาน
โครงการพระราชดาริ ผ่านรายการทางสถานีวิทยุ “ศูนย์ห้วยทราย ห่วงใยประชาชน”
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11) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการ
ดาเนินงานและส่งเสริมภาพพจน์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สู่สายตาประชาชนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ www.huaysaicenter.org และ
www.facebook.com / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
12) ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร ในเว็บไซด์
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
13) จัดทาเอกสารเผยแพร่ เอกสารองค์ความรู้ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มาศึกษาดูง าน จัดบริการข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สาเนาข้อมูลลงแผ่น CD หรือ
DVD แล้วแต่กรณีให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
14) พัฒนาปรับปรุงเอกสารแผ่นพับให้เหมาะสมกับคณะที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
15) จัดนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
16) ถ่ายทาวีดีโอลงโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่สนใจ
17) จัดตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกศูนย์ศึกษาฯ
18) จัดทาป้ายสื่อความหมาย และพัฒนาป้ายสื่อความหมาย ป้ายพลาสวู๊ด
19) จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นักวิชาการ, เอกสารองค์ความรู้
20) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบให้กับส่วนเกี่ยวข้อง
ฉ. งานสนับสนุน ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาฯ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านขยายผลการพัฒนา
และถ่ายทอดองค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้
1) สนับสนุนการเคลื่อนย้าย การซ่อมสร้าง การขุดและการปรับไถพื้นที่ ให้กับงานและหน่วยงาน
ต่างๆที่ดาเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
2) ปรนนิบัติบารุง ซ่อมบารุง เครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล งานโยธา และงานไฟฟ้า
3) สนับสนุนทางการช่างด้านต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ในการ
ปรับปรุง พัฒนาสถานีเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรม การจัดทาโครงป้าย แผ่นป้ายต่างๆ รวมถึง
การติดตั้งป้าย เมื่อได้รับการประสาน
4) สนับสนุนการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5 ไร่ )
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
5) ปฏิบัติการสนับสนุนอื่นๆ ในภารกิจของหน่วย ตามสั่งการของผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ
6) สนับสนุนการสารวจ การดูแลรักษา การปรับปรุงและการซ่อมแซม คันดินกั้นน้า (Terracing)
และคันดินเบนน้า (Diversion)
7) งานสนับสนุนรับผิดชอบในการกลบฝังขยะ ของเสียตามโครงการกาจัดและบาบัดของเสียภายใน
พื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตามคาแนะนาของงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ
8) เตรียมความพร้อม เครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการสนับสนุน
อืน่ ๆ เมื่อได้รับสั่งการ
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ช. งานพัฒนาพืน้ ที่และโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพระราชดาริ ศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาฯ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการองค์กร ดังนี้
1) สารวจ รางวัด การครอบครองพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่โครงการเพื่อใช้ประกอบการดาเนินการ
ออกเอกสารต่างๆ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
2) สารวจพื้นที่ป่ารอบที่ตั้งโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่า และป้องกันไฟป่า สรุปรายงานผลการปฏิบัติ
3) สนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามประเภทจิตอาสา 3
ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบของกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทาน
904 วปร. เป็นต้น ให้กับส่วนเกี่ยวข้องทราบ
5) ปฏิบัติการสนับสนุนอื่นๆ ในภารกิจของหน่วย ตามสั่งการของผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ
ซ. งานศึกษาพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
1. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา โครงการศึกษาทดลองการใช้
หญ้าแฝกปรับปรุงดินที่แข็งเป็นดาน เพื่อศึกษาถึงสภาพของดิน และผลกระทบการปลูกหญ้าแฝกในการพัฒนา
ที่ดินที่แข็งเป็นดาน ศึกษาทดลองปลูกพันธุ์ไม้ชนิดที่สามารถปลูกให้ขึ้นอยู่ได้ในพื้นที่ดินที่แข็งเป็นดาน ศึกษา
ทดลองศักยภาพของรากหญ้าแฝกและจุลินทรีในการพัฒนาดินควบคู่กับการปลูกพืช / ผักสวนครัว / ไม้ผล
ชนิดต่าง ๆ และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของการปลูกพันธุ์ไม้ร่วมกับหญ้าแฝก เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ประชาชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ที่สนในเข้ามาศึกษาหาความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพได้ โดยยึดแนวพระราชดาริเป็นหลักในการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ซึ่งในปีงบประมาณ 2565
จะดาเนินการเพาะชาหญ้าแฝกเพื่อใช้ในการปลูกพืชและงานศึกษาทดลองต่างๆ ไม่น้อยกว่า 60,000 กล้า
เพื่อดาเนินโครงการในแปลงงานศึกษาทดลอง ดังนี้
๑) บริเวณแปลงดินที่แข็งเป็นดาน แปลงที่ 1 ดาเนินการกาจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยหมักให้กับพันธุ์ไม้และ
หญ้าแฝก, ปลูกซ่อมหญ้าแฝกในแปลงศึกษาทดลอง , ตัดแต่งใบหญ้าแฝกในแปลง ให้น้าตาม
ความเหมาะสม โดยดูที่ปริมาณน้าและสภาพอากาศ , ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ทรงปลูก (กันเกรา) และ
หญ้าแฝกทรงปลูก จานวน 1 แนว , ดูแลบารุงรักษาแปลงปลูกพันธุ์ไม้ยางนาและไม้โมกมัน ,
กาจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบแปลง ใส่ปุ๋ยคอก (มูลโค) , ปลูกซ่อมพันธุ์ไม้ยางนา , จัดหาแหล่งน้า
โดยวิธีการใช้วงกลมซีเมนต์ต่อ จานวน 12 วง , ปลูกเสริมพันธุ์ไม้โดยวิ ธีการหยอดเมล็ด จานวน
5,000 เม็ด พร้อมติดตามอัตราการงอกของเมล็ดและอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ , ศึกษา
ทดลองปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เพื่อศึกษาการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ในดินที่แข็งเป็นดานโดยใช้พันธุ์ไม้
พื้นเมือง จานวน 10 ชนิด (สาโรง ประดู่ป่า มะกอกป่า ซิก มะขามป้อม หางนกยูง สะเดา ยาง
นา หว้า มะม่วงพวง ) , ตรวจสอบการซึมน้าในบ่อดินที่แข็งเป็นดาน , ทดสอบการเพิ่มของชั้น
หน้าดินในแปลง จานวน 3 จุด , ปรับปรุงแปลงปลูกพันธุ์ไม้ป่าเรียกสัตว์ จานวน 10 ชนิด 50
ต้น (เชอรี่ ตะขบบ้าน หรือตะขบป่า กร่าง หว้า มะขามเทศ โพธิ์ ไทร มะขามป้อม มะกอกป่า
สะเดา)
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๒) บริเวณแปลงดินที่แข็งเป็นดาน แปลงที่ 2 ดาเนินการฟืน้ ฟูสภาพพื้นที่แปลง โดยวิธีการ
กาจัดวัชพืช เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ปรับปรุงหลุมดินที่สกัดลงไปที่ความลึก 3 เมตร เพื่อศึกษา
คุณลักษณะชั้นดินของดินที่แข็งเป็นดาน จานวน 1 หลุม , ปลูกเสริมพันธุ์ไม้โดยวิธีการ
หยอดเมล็ด จานวน 1 ชนิดพันธุ์ (ไม้แดง) จานวน 200 เมล็ด , ติดตามผลอัตราการงอกและ
การรอดตายของพันธุ์ไม้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
๓) บริเวณแปลงดินดาน 3 (T2) บริเวณแปลงศึกษาทดลองของ วช. เขาบ่อขิงด้านทิศตะวันตก
ดาเนินการ ปลูกเสริมพันธุ์ไม้ด้วยวิธีการหยอดเมล็ด 2 ชนิด (สาโรง, มะค่าโมง) จานวน 2,000
เมล็ด , ปลูกเสริมพันธุ์ไม้ในพื้นที่แปลง 5 ชนิด (กระถินเทพา , ไม้แดง , มะค่าโมง , มะม่วง หิมพานต์ , พะยูง) จานวน 250 ต้น ติดตามผลอัตราการงอกและการรอดตายของพันธุ์ไม้
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ปลูกซ่อมแซมหญ้าแฝกภายในแปลง จานวน 2 ครั้ง พร้อมบารุงรักษา
ตัดแต่งใบหญ้าแฝก รดน้า กาจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง
๔) แปลงสาธิตสานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดาเนินการ ปลูกซ่อมพันธุ์ไม้โดยวิธีการหยอดเมล็ด
จานวน 500 เมล็ด พร้อมติดตามอัตราการงอกของเมล็ด และอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ ,
ปลูกซ่อมหญ้าแฝกภายในแปลง 300 ต้น
๕) บริเวณแปลงดินที่แข็งเป็นดานแปลงที่ 4 ดาเนินการปลูกเสริมพันธุ์ไม้โดยวิธีหยอดเมล็ด
จานวน 3 ชนิด 1,000 ต้น (มะค่าโมง, มะขามเปรี้ยว,สาโรง) ติดตามอัตราการงอกของเมล็ด
และอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ , บารุงรักษาเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเคยเสด็จฯ พร้อมบารุงรักษาต้นไม้ รดน้า
กาจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง
๖) บริเวณแปลงดินที่แข็งเป็นดานแปลงที่ 5 (แปลงสาธิตการปลูกพันธุ์ไม้ร่วมกับหญ้าแฝกใน
รูปแบบต่างๆ ในสภาพดินที่แข็งเป็นดาน บริเวณเขาทองด้านทิศตะวันออก ) ปลูกหญ้าแฝกใน
รูปแบบต่างๆ และปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพดินที่แข็งเป็นดานแต่ละประเภท
๗) บริเวณแปลง 80 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ ปลูกซ่อมพันธุ์ไม้ในแปลงสาธิต , ปลูกซ่อมแปลงหญ้า
แฝก, ปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบวงกลมร่วมกับพันธุ์ไม้ผลและผักสวนครัว เนื้อที่ประมาณ 0.5 ไร่ ,
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ดาวเรือง) บนเนินดินที่แข็งเป็นดาน 2 ครั้ง,ปลูกพืชปรับปรุงสภาพดินที่
แข็งเป็นดาน (ถั่วเขียว , ปอเทือง ) จานวน 2 ครั้ง งานบารุงรักษาใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกให้กับ
พันธุ์ไม้ในแปลง ปีละ 2 ครั้ง
๘) บริเวณแปลง 84 พรรษา เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ ดาเนินการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุง
บารุงดินพร้อมใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก , ปลูกผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ (ดาวเรือง) 2 ครั้ง
จานวน 2,000 ต้น , ซ่อมแซมป้ายนิทรรศการ จานวน 5 ป้าย , บารุงรักษาแปลงสาธิต รดน้า
กาจัดวัชพืช ทาหลุม คลุมโคน และฉีดยากาจัดแมลงศัตรูพืช ดาเนินการต่อเนื่องตลอดปี
2. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผล การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกป่า
ปลูกสร้างเสริมป่าและบารุงสวนเดิม ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้า เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ให้เกิดขึ้น
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในธรรมชาติให้เป็นไปโดยสมบูรณ์ ศึกษาและเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาของป่าไม้ที่มีความ
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ซับซ้อนหลากหลาย จัดบริหารงานโครงการ ให้เป็นที่ท่องเที่ยวและแสวงหาความรู้ ขยายผลสนับสนุนให้
ประชาชนปลูกไม้มรดกในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง เพื่อช่วยฟื้นฟูให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เป็นการสาธิตและ
ขยายผลไปสู่ราษฎรชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ ให้ร่วมกันช่วยดูแลและรักษาป่า
ตลอดจนหน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าศึกษาดูงาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่มีคุณค่า โดยได้ดาเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้
1) โครงการปลูกสร้างเสริมป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ประกอบด้วย โครงการย่อย 5 โครงการ ได้แก่
โครงการปลูกสร้างเสริมป่าและงานบารุงสวนเดิม , โครงการเพาะชากล้าไม้ชนิดต่างๆ สนับสนุนโครงการอื่นๆ ,
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น (ฝายกึ่งถาวร) และซ่อมฝายชะลอความชุ่มชื้น (ฝายหิน) , โครงการ
ป้องกันรักษาป่า และโครงการไม้มรดก พื้นที่บริเวณ Check Dam สาย 1 สาย 2 เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่
พื้นที่เพาะชากล้าบริเวณเรือนเพาะชา สานักงานศึกษาพัฒนาป่าไม้ งานบารุงรักษาสวนเดิมบริเวณสามเหลี่ยม
ติดสนามกอล์ฟเลควิว เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ เป้าหมายและการดาเนินการ ดังนี้
1.1) จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ
1.2) เพาะชากล้าไม้ชนิดต่างๆ ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕0,000 กล้า ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษา ตัดและย้ายกล้าไม้ในเรือนเพาะชา จานวน 3 หลัง โดยขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักร ในการขุดตักดิน และขนดินจากกองอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
1.3) ปลูกสร้างเสริมป่าบริเวณเขาทองด้านทิศตะวันออก ด้วยพันธุ์ไม้ที่เพาะชาได้ที่เหมาะสม
เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่
1.4) บารุงรักษาสวนเดิมและซ่อมป่าบริเวณ Check Dam สาย 1-2 เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่
1.5) บารุงรักษาสวนเดิมบริเวณสามเหลี่ยมติดสนามกอล์ฟเลควิล เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่
1.6) งานสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นของน้าในบริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ (ฝายกึ่งถาวร)
1.7) จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า
1.8) ลาดตระเวนเข้าระวังทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ
1.9) สนับสนุนกล้าไม้ให้กับประชาชนนาไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อการใช้สอย และเป็น
ไม้มรดกต่อไป
1.10) ดูแลบารุงรักษาไม้มรดก ไม้สัก ที่ปลูกไว้ในพื้นที่และดาเนินการปลูกซ่อมพันธุ์ไม้สัก
1.11) ดูแลบารุงรักษาไม้มรดก ไม้กระยาเลย กาจัดวัชพืช ทาหลุมคลุมโคน 1 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่
พื้นที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564
2) โครงการพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้ไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( โครงการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)
2.1) พื้นที่ดาเนินการตั้งอยู่ด้านซ้ายเชิงถนนทางเข้าสานักงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
(กอ.ศูนย์) เนื้อที่ดาเนินการเดิม ประมาณ 15 ไร่ และขยายพื้นที่ดาเนินการเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 23 ไร่ รวมพื้นที่ดาเนินการทั้งสิ้น ประมาณ 38 ไร่
2.2) เป้าหมายและการดาเนินการ จัดซื้อเสาะแสวงหาพรรณไม้ม่วงชนิดต่าง ๆ ไม่น้อยกว่ า
200 ชนิด ปรับปรุงพื้นที่และจัดภูมิทัศน์ในด้านการปฏิบัติและเชิงวิชาการ เพื่อเป็นที่ศึกษา
องค์ความรู้พักผ่อนหย่อนใจ ที่มีประสิทธิภาพแหล่งหนึ่งในภูมิภาคแห่งนี้
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2.3) การดาเนินการปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงบารุงดินที่แข็งเป็นดานเพื่อการอนุรักษ์พรรณ
ไม้ม่วง ดาเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ภายใต้การดาเนินงานของงาน
ศึกษาพัฒนาป่าไม้ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย
ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อและจัดหาพันธุ์ไม้ม่วงและพันธุ์พืชอื่นเท่าที่จาเป็น และเห็นสมควร
เพื่อส่งเสริมความสวยงามและยั่งยืนต่อไป ( ดาเนินการจัดซื้อแล้วบางส่วน ปัจจุบันยังไม่
ครบตามจานวน )
- กิจกรรมที่ 2 ปลูกซ่ อมและปลูกเสริมพรรณไม้ม่วง ปลูกซ่อมพรรณไม้ล้มลุก พรรณไม้
เลื้อย พรรณไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้น้า ผักสวนครัวและหญ้าแฝก ตลอดทั้งปี
- กิจกรรมที่ 3 บารุง รักษาแปลงพันธุ์ไ ม้ม่วง โดยการปลูกเสริมปลูกซ่อมพันธุ์ไ ม้ล้มลุก
พันธุ์ไม้ เลื้อย พันธุ์ไ ม้ รอเลื้อ ย พันธุ์ ไ ม้ยืนต้ น ไม้ผ ล ไม้น้ า ผักสวนครัว และหญ้าแฝก
ตลอดทั้งปี
- กิจกรรมที่ 4 ขยายพันธุ์พรรณไม้ดอกไม้ประดับภายในแปลง
3) โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้มงคลประจาจังหวัด 77 จังหวัด เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้และ
ข้อมูลพรรณไม้มงคลประจาจัง หวัด มารวบรวมไว้ในพื้นที่โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทรายฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพันธุ์ไม้มงคลประจาจังหวัด และเป็นองค์
ความรู้ เผยแพร่ให้แก่ประชาชน นักศึกษาที่สนใจ และเป็นแหล่งนันทนาการให้คณะศึกษาดูงาน
ต่าง ๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
3.1) พื้ น ที่ ด าเนิ น โครงการ ตั้ ง อยู่ ที่ บ ริ เ วณทางเข้ า กองอ านวยการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ห้วยทรายฯ ด้านทิศเหนือ เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
3.2) เป้าหมายและการดาเนินการ สารวจและรวบรวมชนิดพรรณไม้มงคลประจาจังหวัด จานวน
77 จังหวัด (กะซะลองคา ทองกวาว เลี้ ยวดอกขาว สารภีไ ทย ยมหิน กระพี้จั่น ขะจาว
จามจุรี สัก สาธร ยางนา กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ รัง ลาดวน มะค่าแต้ กระบก ขี้เหล็กบ้าน
อินทนิลน้า มะหาด พฤกษ์ กันเกรา สนสามใบ กระบาก ชิงชัง พะยูง สิรินธรวัลลี ตะเคียน
หิน ช้างน้าว ไทรย้อย สีเสียดแก่น มะตูม สุพรรณิการ์ จัน ทร์หอม อินทราชิต นนทรี หมัน
ปาริชาติ บุนนาค ปีบ มะขาม พิกุล โพทะเล จิกทะเล สัตตบรรณ ตะแบกจา มะกล่าต้น
ตาลโตนด มะเกลือ มะพลับ สะเดา จัน ประดู่ป่า หูกวาง สารภีทะเล นนทรีป่า โพศรีมหา
โพธิ์ มะขามป้อม แดง ขานาง หว้าโมกมัน เกด ทุ้งฟ้า มะเดื่อชุมพร ศรีตรัง แซะ ตะเคียมซึม
ตาแมว ตะเคียนทอง เทพธาโร พะยอม ประดู่บ้าน ศรียะลา อบเชย สะเดาเทียม ซึก เคี่ยม )
3.3) จัดทาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้มงคล ประจาจังหวัด 77 จังหวัด
3.4) จัดทาป้ายแสดงความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้มงคลประจาจังหวัด จานวน 77 ป้าย
3.5) รวบรวมข้อมูลและจัดทาเอกสารในแบบรูปเล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่เป็นองค์ความรู้
3.6) ปลูกพืชและพันธุ์ไม้ที่หายากเสริมในแปลง เช่น มะเฟือง มะรุม ตะลิงปลิง เป็นต้น
3.7) รวบรวมข้อมูลจัดทาเอกสารเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้
3.8) ประสานงานและร่ ว มสนับ สนุ น งานขยายผลศูน ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ว ยทรายฯ สนอง
พระราชดาริ
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2. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ก. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลองวิจัย และพัฒนา (ดาเนินการร่วมกับงานศึกษา
พัฒนาป่าไม้) ดังนี้
1) โครงการตัวชี้วัดด้านการพัฒนาป่าไม้ ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ที่มี
การฟื้นฟูและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้แก่
แปลงปลูกป่าทั่วไป แปลงปรับปรุงระบบนิเวศ แปลงวนเกษตร แปลงปลูกป่า 3 อย่าง
ระบบภูเขาป่า การจัดทาฝายต้นน้าลาธาร และ ป่าเปียก เป็นต้น
1.1) ทาการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาชี้วัดด้านป่าไม้
จานวน 12 แปลง ได้แก่
- แปลง ปมท.1 แปลงปลูกป่าปี 2542
- แปลง ปมท.2 แปลงปลูกป่าปี 2537
- แปลง ปมท.3 แปลงป่าธรรมชาติ ด้านทิศตะวันตกเขาทอง
- แปลง ปมท.4 แปลงปลูกป่าปี 2532
- แปลง ปมท.5 แปลงป่าธรรมชาติ ด้านทิศตะวันออกเขาทอง
- แปลง ปมท.6 แปลงป่าธรรมชาติ ด้านทิศตะวันออกเขาทอง
- แปลง ปมท.7 แปลงปลูกป่าปี 2537
- แปลง ปมท.8 แปลงป่าธรรมชาติ เขาบ่อขิง
- แปลง ปมท.9/1 แปลงภูเขาป่า เขาเสวยกะปิ
- แปลง ปมท.9/2 แปลงภูเขาป่า เขาเสวยกะปิ
- แปลง ปมท.9/3 แปลงภูเขาป่า เขาเสวยกะปิ
- แปลง ปมท.9/4 แปลงป่าธรรมชาติ เขาเสวยกะปิ
1.2) แปลงศึกษาแต่ละแปลง กาหนดจัดทาแปลงตัวอย่าง ขนาด 40x40 เมตร
ในแต่ละแปลงตัวอย่างกาหนดวางแปลงย่อย ดังนี้
- วางแปลงขนาด 10x10 เมตร จานวน 16 แปลง
- ในแต่ละแปลงย่อย แบ่งแปลงย่อยออกเป็นแปลงขนาด 10 x 10 เมตร , 4 x 4 เมตร
และ 1 x 1 เมตร แล้วทาการสารวจชนิดพันธุ์ไม้ ตรวจวัดความโตและความสูงของ
ต้นไม้ เพื่อหาค่าความหนาแน่น ความถี่ ความเด่น ค่าความสาคัญของพันธุ์ไม้ ความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืชในสังคม โดยทาการ
บันทึกลักษณะของพันธุ์พืช ดังนี้
ก. แปลงย่อยขนาด 10X10 ม. ทาการบันทึกข้อมูลได้แก่ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูง 1.30 ม. ตั้งแต่ 4.50 ซม.ขึ้นไป ความโตและความ
สูงของพันธุไ์ ม้
ข. แปลงย่อยขนาด 4X4 ม. ทาการบันทึกข้อมูลได้แก่ ชนิดของพันธุ์ไม้ที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูง 1.30 ม. น้อยกว่า 4.50 ซม. ความโตและความสูง
ของพันธุไ์ ม้
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ค. แปลงย่อยขนาด 1X1 ม. ทาการบันทึกข้อมูลได้แก่ ชนิดและจานวนของพันธุ์ไม้
1.3) ทาการสารวจนกและสัตว์ป่าในพื้นที่ศูนย์ฯ ห้วยทราย
กาหนดพื้นที่และเส้นทางสารวจ โดยสารวจตามเส้นทางภายในพื้นที่โครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ทาการศึกษาความชุกชุม และ จานวนของชนิดนกและสัตว์ โดยการสารวจ
โดยตรง ( Direct count ) ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ตรวจสอบ ชนิดและ
จานวนนกที่พบทั้งสองด้านของแนวสารวจด้วยกล้องส่องทางไกล จาแนกชนิด บันทึก
ข้อมูลและถ่ายภาพ
ระยะเวลาในการสารวจ ทาการสารวจตามช่วงฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาวและ
ฤดูร้อน
ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจานวนชนิดนกและสัตว์ กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
1.4) งานจัดทารั้วลวดหนามรอบแปลงศึกษาตัวชี้วัดด้านป่าไม้ จานวน 7 แปลง
๒) ทาการเก็บข้อมูลสมดุลน้า (คุณภาพของลุ่มน้า) บริเวณลุ่มน้าห้วยทรายเหนืออ่างเก็บน้า
ห้วยทราย โดยจัดสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การจัดทา WEIR และ
การซ่อมแซมฝายต้นน้า จานวน 20 แห่ง
๓) รวบรวมข้อมูลด้านตัวชี้วัดรายงานผลทุกเดือน
ข. ดาเนินการด้านยุทธศาสตร์การขยายผล การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เป้าประสงค์
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) ประสานงานกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สนองพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโครงการ
ชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2) โครงการพัฒนาป่าไม้ สนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ตลอดจน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น พัฒนาแหล่งต้นน้าลาธาร ปรับปรุงคุณภาพ
ของดินและสิ่งแวดล้อม ให้มีศักยภาพในด้านการรับน้า การเก็บกักน้า และกันตะกอนดินให้ลงสู่
อ่างเก็บน้ามากเกินไป เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่ง
อาหารของสัตว์ โดยได้กาหนดกิจกรรมการดาเนินโครงการ การเพาะชากล้าไม้มีค่า จานวน
150,000 กล้า ได้แก่ พันธุ์ไม้ถิ่นดั่งเดิม พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พันธุ์ไม้สนับสนุนกลุ่มผู้ใช้
น้า พันธุ์ไม้เฉลิมพระ-เกียรติ พันธุ์ไม้ที่มีความสาคัญของจังหวัด เช่น ประดู่ แดง มะค่าโมง มะค่า
แต้ มะฮอกกานี หว้า คูน ตะแบก เสลา อินทนิล ก้ามปูพฤกษ์ นนทรี โพธิ์ ไทร เป็นต้น เพื่อ
แจกจ่ายแก่หน่วยงานและราษฎรทั่วไป จานวน 50,000 กล้า
3) งานการจัดทาฝายต้นน้าลาธาร
- จัดทาฝายต้นน้าแบบผสมผสานตามแนวพระราชดาริโดยใช้วัสดุท้องถิ่น จานวน 20
แห่ง บริเวณที่เป็นร่องน้า ลาห้วย ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และ
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บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ เขาทอง เขาบ่อขิง เขาหุบสบู่ เขาหนอกวัว เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของแหล่งน้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการช่วยชะลอการไหลของน้า
ช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้าหรืออ่างเก็บน้า ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้เกิดการ
ตื้นเขิน และเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าลาธาร ห้วงการ
ปฏิบัติตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
- การจัดทาฝายต้นน้าแบบผสมผสาน ยาว 2-3 เมตร จานวน 50 ฝาย
4) โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช เพื่อสนองพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า
ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ให้ ดีขึ้น พัฒนาแหล่งต้นน้าลาธาร ปรับปรุง
คุณภาพของดินและสิ่งแวดล้อมให้มีศักยภาพในด้าน การรับน้า การเก็บกักน้า และกันตะกอน
ดิน ไม่ให้ลงสู่อ่างเก็บน้ามากเกินไป เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ใช้ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดโครงการฯ กาหนดทิศทาง
และบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เผยแพร่ องค์ความรู้ในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ อุดมสมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืนตาม
แนวพระราชดาริ กิจกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
4.1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
- สารวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่เป้าหมาย เนื้อที่ 1,400 ไร่ ได้แก่ เขาเสวยกะปิ เขาทอง
เขาบ่อขิง เขาน้อย เขากระปุก และเขารังแร้ง
- จัดทาแนวกันไฟ 32 กม. บริเวณรอบๆ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ได้แก่
เขาเสวยกะปิ เขาทอง เขาบ่อขิง เขาน้อย เขากระปุก และเขารังแร้ง
- จัดทาเส้นทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้ ระยะทาง 600 เมตร บริเวณเขาบ่อขิง
4.2) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
- บารุงรักษาแปลงปลูกพันธุกรรมพืชเขาเสวยกะปิ เนื้อที่ 97 ไร่
- งานดูแลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้ ระยะทาง 700 เมตร บริเวณ
เขาเสวยกะปิ
4.3) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
- จัดทาบันทึก รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ ทะเบียน ฐานข้อมูลของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ
4.4) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- ทาการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช แก่
นักเรียนบริเวณที่ตั้งอยู่รอบศูนย์ฯ ในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 9
โรงเรียน (ดาเนินการกิจกรรม 1 ครั้ง )
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- ทาการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่แนวทางการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวน 4 แห่ง ( ดาเนินการ
กิจกรรม 1 ครั้ง )
- จัดการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนและเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 รุ่น 40 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน
- จัดอบรม ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน/อบต./เทศบาล ในพื้นที่รอบศูนย์ศึกษา
- สนับสนุนให้โรงเรียน/อบต./เทศบาล สมัครเข้าเป้นสมาชิกสวนพฤกศาสตร์
- ร่วมกับงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ปรับปรุงข้อมูลพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่ปกปัก จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมให้ทันสมัย
- ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะชากล้าไม้ ปลูกป่า และการ
บารุงรักษา และรับซื้อพันธุ์กล้าไม้จากราษฎรในการดาเนินงานป่าไม้หมู่บ้าน
3. งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ
ก. ดาเนินการด้านยุทธศาสตร์การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา เป้าประสงค์ด้านการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการต่อเนื่อง) ดังนี้
๑) ดาเนินการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์ สัตว์ป่าที่หายากและกาลังจะสูญพันธุ์ให้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และสนับสนุนให้กับหน่วยงานในกรมอุทยานฯ เพื่อเพาะเลี้ยง
ขยายพันธุ์เพิ่มเติมหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ปล่อยไว้รอบเขาเตาปูน เป็นสวนสัตว์ที่ประชาชน
สามารถเขาเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสัตว์บางส่วนที่ปล่อยให้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติใน
พื้นที่ป่าของโครงการ รวมถึง ดูแลสัตว์ป่าของกลาง และดูแลสัตว์ป่าที่ประชาชนและทางราชการ
มอบให้
๒) ฟื้นฟูสภาพสมดุลธรรมชาติเกื้อกูลกันระหว่าง ดิน น้า ป่า ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
๓) ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้มีสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่เหมาะสมสาหรับเป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า
๔) เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
ข. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกให้แก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้และความรักความเมตตา
ต่อสัตว์ และให้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และให้บริการการศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้าไปทัศนศึกษา
3) ซ่อมแซมกรงสัตว์ปีก 15 กรง ซ่อมแซมโรงให้อาหารสัตว์ปีก 5 หลัง ซ่อมแซมกรงชะนี 1 กรง
ซ่อมแซมกรงสัตว์กีบ 1 หลัง
4) สนับสนุนข้อมูลและภาพถ่าย ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อจัดทาเอกสารเผยแพร่
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4. งานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีและสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ก. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา โดยรวบรวมตัวอย่างดิน
จากแปลงตัวชี้วัด จานวน 12 แปลง และส่งวิเคราะห์ ตามห้วงระยะเวลา ที่กาหนดในคู่มือตัวชี้วัด
โดยประสานงานกับสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และงานศึกษาพัฒนา ป่าไม้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
ข. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) โครงการขยายผลการฟื้นฟูดินเสื่อมคุณภาพ
- ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน
มีความรู้เรื่องดินและการจัดการดินได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ให้ความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมตามความต้องการของพืช
- ส่งเสริมการปรับปรุงบารุงดินและการอนุรักษ์น้า
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ
- จัดทาแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้งานพัฒนาที่ดินและสิ่งต่างๆ ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2) จัดทาแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูดินที่เสื่อมคุณภาพ
ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี จานวน 5 ไร่
3) สาธิตการปรับปรุงบารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด พืชคลุมดิน ร่วมกับหญ้าแฝก
4) สาธิตการปลูกพืชที่สามารถเจริญเติบโต ได้ดีในพื้นที่สภาพดินเสื่อมคุณภาพ โดยพื้นที่ที่ผ่านการ
ฟื้นฟูจะจัดทาเป็นแปลงสาธิตในการปลูกและดูแลไม้ยืนต้นที่เหมาะสม สาหรับพื้นที่ที่ยัง ไม่ไ ด้
ดาเนิน การฟื้ นฟู จ ะจั ด ทาเป็น แปลงสาธิ ตการฟื้ น ฟูดิ น ที่เ สื่ อมคุ ณภาพ โดยการใช้ ห ญ้า แฝก
สายพันธุ์ต่างๆ ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง
5) งานดูแลบารุงรักษาแปลงสาธิตการฟื้นฟูสภาพภูมิประเทศแบดแลนด์ (Bad Land) ในด้านต่างๆ
ทั้งด้านกายภาพ ฟิสิกส์ และเคมี พื้นที่ดาเนินการ บริเวณลุ่มน้าเขาบ่อขิง และลุ่มน้าห้วยทราย
ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
จานวน 9 ไร่ โดยมีแผนการดาเนินงานดูแลบารุงรักษา แปลงสาธิตการฟื้นฟูสภาพภูมิประเทศ
แบดแลนด์ต่อเนื่องจากปี 2564 โดยมีเป้าหมายดังนี้
- เกษตรกรและประชาชนมีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ดินและการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
- ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน มี
ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน
- เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
- เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ด้านงานพัฒนาที่ดิน จานวน ๑5 แปลง
- พื้นที่การเกษตรรอบศูนย์ฯ ห้วยทราย ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ครอบคลุมพื้นที่
- พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตลอดจนศูนย์เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกสายพันธุ์ตางๆ ที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพ
ภูมิประเทศแบดแลนด์
- สาธิตการปรับปรุงบารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด พืชคลุมดิน ร่วมกับหญ้าแฝก
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- สาธิตการใช้ประโยชน์จากบ่อเก็บความชื้นในสภาพภูมิประเทศแบดแลนด์
6) สนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกให้กับโรงเรียนในพืน้ ที่รับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป
7) สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก และการปรับปรุงบารุงดินโดยอินทรีวัตถุแก่หน่วยงาน
เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และ ร.ร.ตชด.
8) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้า,เครื่องพ่นน้า,เครื่องสูบน้า,เครื่องตัดหญ้า,ปริ้นเตอร์และยานพาหนะ
5 . งานชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี
ก. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา โดยดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มือตัวชี้วัดด้านการพัฒนาแหล่งน้า ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมชล ประทานดาเนินการตรวจวัดคุณภาพของน้าในอ่างเก็บน้า ทั้ง 7 อ่างในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้า
และรายงานผลตามห้วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคู่มือตัวชี้วัด
ข. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) บริหารจัดการเครือข่ายอ่างเก็บน้า โดยสูบน้าจากคลองส่งน้าที่มาจากเขื่อนเพชรบุรี มาลงยัง
บ่อพักน้าเขากระปุก , สนับสนุนข้อมูลน้า และแนวทางการใช้น้าให้กับกองอานวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อการบริหารจัดการน้าในพื้นที่โครงการฯ
2) ส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมและแสวงความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้า ในการดูแลและบริหาร
จัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการน้า ในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้า
6. งานวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริม
อาชีพ (146 ไร่) )
ก. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ดังนี้
1) ดาเนินการแปลงตัวชี้วัดระบบเกษตรผสมผสาน และจัดเก็บตัวชี้วัดด้านพัฒนาการเกษตร
ตามรายละเอียดและห้วงระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคู่มือตัวชี้วัด
2) ทดสอบพันธุ์พืชและระบบการผลิตที่ปลอดภัย พัฒนาและส่งเสริมขบวนการผลิตพืชที่ปลอดภัย
ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพพืช อาทิ ทดสอบการใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช , การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบ
น้าหยด , ทดสอบเทคโนโลยีการใช้น้าเพื่อการเกษตรด้วยระบบน้าหยด , ทดสอบเทคโนโลยีการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน , การปลูกผักกางมุ้ง , ทดสอบปลูกพืชไร่ , ทดสอบการปลูกไม้ผล และ
ทดสอบการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยวิธีการปักชา
3) การผลิตและขยายพันธุ์พืช โดยการทดสอบ อนุรักษ์ และขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ และต้นพันธุ์ดี สารองไว้เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรที่
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ทั้งพืชไร่ , พืชผัก และไม้ผล พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ อาทิ เมล็ดพันธุ์พริกหัวเรือ
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ห้วยทราย , เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศสีดาห้วยทราย , เมล็ดพันธุ์ฟักทองพันธุ์พนื้ เมือง , เมล็ดพันธุ์
บวบเหลี่ยม , กระเจี๊ยบมรกต กระเจี๊ยบแดง , มะรุมอินเดีย , ถั่วฝักยาวสีม่วงพันธุ์พระราชทาน ,
ถั่วฝักยาวลายเสือพันธุ์พระราชทาน , หม่อน , ผักหวาน , แค , ถั่วลิสง , ทานตะวัน , ถั่วเขียว ,
สับปะรด เป็นต้น และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4) งานรวบรวมพันธุ์พืชที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร รวม 18 แปลง อาทิ
เพกา , ตาลโตนด , มะเฟือง , หม่อน , มะม่วง , ทับทิม , มะรุมอินเดีย , มะพร้าวพระราชทาน ,
สับปะรด , มะกรูด และงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5) แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต : ระบบเกษตรผสมผสานโครงการตัวชี้วัด 1 แปลง พื้นที่ 15 ไร่ ดังนี้
ดาเนินกิจกรรมหลัก (ไม้ผลอายุยาว 3 ชนิดพันธุ์) พื้นที่ 10 ไร่ , กิจกรรมรอง (ไม้ผลอายุสั้น
4 ชนิดพันธุ์) พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ และกิจกรรมเสริม (พืชไร่ พืชผัก 7 ชนิดพันธุ์) พื้นที่ประมาณ
6) จัดทาแปลงต้นแบบการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ 1 แปลง พื้นที่ 1 ไร่
ข. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ หรือต้นพันธุ์พืชที่ผ่านการทดสอบเพื่อแจกจ่ายหรือจาหน่ายแก่
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
2) เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการทดสอบพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แปลงรวบรวมพันธุ์พืช
การพัฒนาพันธุ์พืช แปลงเกษตรผสมผสาน (แปลงตัวชี้วัด) การให้น้าพืชด้วยระบบสปริงเกอร์
การให้น้าด้วยระบบน้าหยด การอบผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ตู้ควบคุม
ไฟฟ้า)
3) สนับสนุนงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ในการจัดทาหลักสูตรการอบรมและ
การจัดการองค์ความรู้
4) ด้านการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และเกษตรกรทั้งพื้นที่โครงการฯ และนอกพื้นที่โครงการเป้าหมาย จานวน
3,000 คน
5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและพันธุ์พืชแก่เกษตรที่เข้ารับฝึกอบรม และเกษตรกร
ทั่วไป เป้าหมายประมาณ 1,000 ราย/ปี
6) ติดตามผล ให้คาปรึกษา และแนะนาประสานการปฏิบัติงาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่คณะต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน
7) ขยายผลด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สนับสนุนการ
เพาะขยายจานวนโดยวิธีเพาะเนื้อเยื่อ และสนับสนุนการศึกษาประโยชน์ของพันธุ์ไม้ ให้งาน
ศึกษาพัฒนาป่าไม้ ,สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เมื่อได้รับการประสาน
8) ทาหลังคามุงอาคารโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อการศึกษาอาชีพ
9) ซ่อมแซมสี จัดทาตาข่ายกันนกอาคารศึกษาทดลองฯ
10) จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะและขยายพันธุ์พืชไม้ผล 1 รุ่น จานวน 40 คน
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7 . งานส่งเสริมการเกษตร สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) เป็นหน่วยงานร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ วางแผนและออกเยี่ยมเยียน
ให้คาแนะนา แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ทาการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการทาเกษตรตามแนวพระราชดาริ
2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ เป้าหมาย เกษตรกรต้นแบบ
จานวน 15 ราย เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบด้านการเกษตรแก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ มุ่งเน้น
เนื้อหาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทาแผนการผลิตรายครัวเรือน และการลด
ต้นทุนการผลิต
3) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เป้าหมาย เกษตรกรทั่วไปที่มีความพร้อมในการพัฒนา จานวน 75 ราย วัตถุประสงค์เพื่อ ขยาย
ผลองค์ความรู้ ผลงานวิจัยที่ประสบความสาเร็จ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สู่
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน
4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทาแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้
จานวน 25 ราย เพื่อให้เกิดแปลงเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่
5) สนับสนุนการปรับปรุงแปลงสาธิตการทาเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชผักปลอดภัยจาก
สารพิษ และการลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกาจัดศัตรูพืช และโรค
พืช
6) ร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ดาเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์
ความรู้การดาเนินงานโครงการพระราชดาริฯ ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) ให้
คาแนะนาแก่คณะครูและนักเรียน ร.ร.ตชด. รวมถึงให้การสนับสนุนปัจจัยที่จาเป็นเพื่อให้ ร.ร.
ตชด. มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
7) ปลูก รวบรวมพันธุ์พืช ไม้ผลพันธุ์ต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี
ดาเนินการเพาะ ขยายพันธุ์และสาธิตการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ในพื้นที่งานส่งเสริม
การเกษตร จานวน 80 ไร่
8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร
9) สนับสนุนความรู้ และส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี ในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร
10) ผลิตเชื่อราไตรโคเดอร์ม่า และเชื่อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
11) สนับสนุนต้นพันธุ์พืชพื้นเมือง และพันธุไ์ ม้ผลแก่เกษตรกร หน่วยงาน
12) ส่งเสริมการทาเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
และจัดทาแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของเกษตรกร
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13) สนับสนุนให้เกษตรกรขยายพันธุ์พืชด้วยตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการให้เกษตรกรเข้ามา
เรียนรู้การขยายพันธุ์ และนากลับไปเป็นต้นพันธุ์ในแปลงเกษตรของตนเอง
14) ปรับปรุงแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ภายในงานส่งเสริมการเกษตรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้
8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์จักรกลการเกษตร)
ก. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ดังนี้
๑) การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต ในที่ปลูกแตกต่างกัน
๒) ศึกษาอิทธิพลของขี้แดดนาเกลือที่มีต่อผลผลิตของแก้วมังกร
ข. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
๑) ดำเนินกำรผลิตต้นพันธุ์พืชใช้ในโครงกำรผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยผลิต พืชผักสวนครัว
เช่น พริก มะเขือ กระเพรำ ผลิตไม้ผล เช่น ชมพู่ทับทิมจันทร์ และมะม่วงน้ำดอกไม้ เพื่อ
สนับสนุนให้แก่เกษตรกร
๒) ดำเนินกำรผลิตต้นพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร ในโครงกำรผลิตขยำยต้นพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร จำนวน
50,000 ต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในกำรปลูกเพื่อป้องกันโรคในแต่ละครัวเรือน (เกลำ
คำพูดใหม่)
๓) ดำเนินกำรผลิตต้นพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร ในโครงกำรผลิตขยำยต้นพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร จำนวน
50,000 ต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในกำรปลูกเพื่อป้องกันโรคในแต่ละครัวเรือน (เกลำ
คำพูดใหม่)
๔) ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรช่ำง
เกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก
๕) ส่งเสริมกำรใช้และให้บริกำรเครื่องจักรกลเกษตร ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรขนำดเล็ก
ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
๖) ถ่ำยทอดควำมรู้ สำธิตกำรผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจำกน้ำมันพืชใช้แล้ว
๗) จัดเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำนกำรผลิตไบโอดีเซลแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
๘) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิตเห็ดนำงฟ้ำ และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรให้เกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไป
๙) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิตเห็ดนำงฟ้ำ และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรให้เกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไป
๑๐) จัดทำแปลงรวบรวมกำรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในกำรขยำยพันธุ์และแจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร
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9. งานปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์อาเภอชะอาและ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี
ก. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ดังนี้
1) ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการฟาร์มที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
2) ศึกษาด้านพันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และ
อาหารที่เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร และด้านปศุสัตว์อินทรีย์
3) โครงการทดสอบสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทรายเพื่อการผลิตลูกในระบบปล่อยอิสระ
(Free range system) ในพื้นที่หมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยดาเนินการ
ทดสอบรูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองฯ ในฟาร์มของเกษตรกรจานวน 2 ราย
4) ศึกษาระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในไก่พนื้ เมืองสายพันธุ์เขียวห้วยทรายระยะเจริญเติบโต (เป็น
โครงการวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี)
- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยนาเสนอผลงานวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการของกองอาหารสัตว์ หรือกรมปศุสัตว์ หรือสถาบันการศึกษา และวิจัย
ทางด้านสัตวบาล และสัตวศาสตร์ เผยแพร่ผลงานลงในรายงานประจาปีของกองอาหาร
สัตว์ หรือกรมปศุสัตว์ หรือวารสาร อย่างน้อย 1 ฉบับ และนาไปเผยแพร่สู่เกษตรกร
โดยมีการอบรมซึ่งไม่เป็นพิธกี าร เป็นรูปแบบการอบรมที่เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย
และติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ
ข. ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) นาผลจากการศึกษาวิจัยมาขยายผลต่อเกษตรกร สาธิตเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรนาไปใช้ประโยชน์
ในอาชีพได้ ทาให้มีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดีและรายได้เพิ่มขึ้น
2) ส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทาฟาร์มแบบผสมผสาน โดยร่วมกับ งานประมง และงานส่งเสริม
การเกษตร ในบ้านหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต.สามพระยา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
3) ขยายพันธุ์ไก่เขียวห้วยทราย และแพะพันธุ์ห้วยทราย เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกร
4) จัดพื้นที่เป็นแหล่งสาธิตและฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์ โดย
สาธิตการเลี้ยงแพะ เป็ดเทศ ไก่พื้นเมือง ไก่งวงและไก่ไข่ พร้อมพัฒนาปรับปรุงพืน้ ที่สาธิตและ
แหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
5) ให้บริการและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
ในเรื่องสุขภาพของสัตว์ รวมถึงการระวังป้องกันโรคระบาดของสัตว์ ปรับปรุงการจัดการในฟาร์ม
โคนม
6) ดาเนินการสาธิตปลูกพืชอาหารสัตว์ ชนิดหญ้าแพงโกล่า หญ้าลูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง ถั่วฮามาต้า
เนเปียร์ ปากช่อง 1 กระถิน และการเก็บสารองพืชอาหารสัตว์
7) สนับสนุนการดูแล ปรับปรุง และการดาเนินการ การเลี้ยงสัตว์สาธิตแปลงงานเกษตรแบบ
ผสมผสาน และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
8) ผลิตลูกสัตว์ปีก และผลิตพันธุ์แพะ เพื่อสนับสนุนและจาหน่ายแก่เกษตรกรในราคาถูก
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9) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ องค์ความรู้ การดาเนินการโครงการอาหารกลางวันและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.)
10) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถจัดทาชุดแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้ในครัวเรือนได้
11) จัดอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง , ความรู้
เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน , ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร และความรู้เรื่องการ
เลี้ยงแพะ ตามแผนการฝึกอบรม ดังนี้
11.1) ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียน จานวน 1 รุ่นแก่นักเรียน 4 โรงเรียนๆ ละ
30 คน รวมนักเรียน 120 คน
11.2) ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 1 รุ่น เกษตรกรจานวน
90 คน
11.3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 1 รุ่น เกษตรกร 10 คน
11.4) ความรู้เรื่องการเลี้ยงแพะ จานวน 1 รุ่น เกษตรกร 20 คน
12) ร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ดาเนินการพัฒนาสถานีเรียนรู้ จัดทาข้อมูล
ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายสื่อความหมาย
10. งานประมง สานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ให้กับเกษตรกร
2) ร่วมกับงานปศุสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรผู้เลี้ยงโคและแพะ ทาฟาร์มแบบผสมผสาน
3) ติดตามให้คาแนะนาแก่เกษตรกร และโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่เคยผ่าน
การอบรมมาแล้วให้สามารถดาเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน
4) สนับสนุนการดูแล ปรับปรุง และการดาเนินการสาธิตการเลี้ยงปลา สถานีเรียนรู้ แปลงงาน
เกษตรแบบผสมผสาน และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันของ ร.ร.ตชด.
6) เป็นแหล่งในการสาธิต/ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่ราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
7) ส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการประมง เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
จากอาชีพการประมงและเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนบริโภคมากขึ้นในพื้นที่
8) เป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้าชนิดต่างๆ สนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่และปล่อย
ในแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าในธรรมชาติอย่างยั่งยืน
9) เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันและเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้
นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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10) โครงการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพ
เป้าหมายการดาเนินงานด้านการขยายผลโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้
๑) ผลิตพันธุ์สัตว์น้า จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัวเพื่อปล่อยในแหล่งน้าสาธารณะ
๑.๑) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าสาธารณะ 4 แห่ง จานวน 9๐๐,๐๐๐ ตัว
๑.๒) แจกพันธุ์สัตว์น้าแก่เกษตรกรและส่วนราชการ จานวน 6๐๐,๐๐๐ ตัว
๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จานวน 100 ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มี
ความสนใจเลี้ยงปลาและมีบ่อเลี้ยงปลาหรือมีพื้นที่ที่เอื้ออานวยต่อการเลี้ยงปลา ขนาดประมาณ
400 - 1,600 ตร.ม. หรือสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออานวย สามารถดาเนินการเลี้ยงได้ในบ่อพลาสติก
เข้าร่วมโครงการ โดยจัดทาข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้า อาหารปลา วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงบ่อดินและบ่อ
พลาสติกแก่เกษตรกร
2.1) แจกพันธุ์สัตว์น้าแก่เกษตรกร

จานวน 40 ราย

2.2) ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก จานวน 20 ราย
2.3) ส่งเสริมการลี้ยงปลาในบ่อดิน

จานวน 40 ราย

๓) เพิ่มผลผลิตการประมงปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ จานวน ๔ แห่งโดยคัดเลือกแหล่ง
น้าสาธารณะที่สามารถกักเก็บน้าได้ไม่น้อยกว่า 8 เดือนต่อปี , จัดตั้งคณะอนุกรรมการแหล่งน้า /
กลุ่มผู้เลี้ยงปลา จานวน 10 คน / แห่ง รวม 40 คน ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้าแล้วติดตาม
ประเมินผลผลิตสัตว์น้าทั้ง 4 แห่ง
๔) ส่งเสริมโครงการทาประมงโรงเรียน จานวน ๔ แห่งพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต และติดตาม
ประเมินผล
๕) ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่
เดินทางมาศึกษาดูงาน
๖) ติดตามความคืบหน้าและให้การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการพระราชดาริใน ร.ร.ตชด. (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) เช่น
สนับสนุนพันธุ์ปลาน้าจืด อาหารปลา และ องค์ความรู้คู่มือการเลี้ยงปลาน้าจืด
๗) ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์น้าจืด และคณะกรรมการครูและนักเรียน ๑๔๐ ราย
7.1) การเลี้ยงปลาในบ่อดิน จานวน 40 ราย (ปลากินพืชในบ่อดิน 10 ราย , ปลาแรด
ในบ่อดิน 10 ราย และ ปลานิลในบ่อดิน 20 ราย)
7.2) ฝึกอบรมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน จานวน 20 ราย
7.3) ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน จานวน 40 ราย
7.4) ฝึกอบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้า จานวน 40 ราย
๘) เจ้าหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานและให้คาแนะนา/แก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร คณะครู
นักเรียน และคณะอนุกรรมการแหล่งน้า ประเมินผลผลิตสัตว์น้าของเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริม เป้าหมายการดาเนินกิจกรรมจานวน 10 ครั้ง
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11. โครงการศึกษาพัฒนาพันธุ์กบ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาอาชีพเพาะเลี้ยงกบ “ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” สู่ชุมชน
2) พัฒนาพื้นที่สาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงกบ
3) ให้ความรู้กับนักเรียนพร้อมทั้งสนับสนุนพันธุก์ บให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
4) ส่งเสริมให้ความรู้พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์กบและอาหารกบให้กับเกษตรกร
5) สนับสนุนพันธุ์กบพร้อมทั้งให้ความรู้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เมื่อมีการร้องขอ
6) สนับสนุนเทคนิควิธีการปรับปรุง แปลงสาธิต สถานีเรียนรู้ ในเรื่องการเลี้ยงกบในบ่อปลา ให้กับ
แปลงงานเกษตรแบบผสมผสาน และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
7) สนับสนุนการดาเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนพืน้ ที่รอบศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ
8) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
แจกจ่ายพันธุ์กบ ติดตามผลให้คาแนะนา
9) จัดทาสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานส่งให้งานขยายผลตามวงรอบ และสนับสนุนข้อมูลการ
ดาเนินงานตามที่ขอรับการสนับสนุน
12. มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สนับสนุนดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา
๑) สนับสนุนดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนา ตามแนว
พระราชดาริ ด้านการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยให้การสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
๒) ความร่วมมือทางวิชาการ ทดลองการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
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13 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา โดยดาเนิน
งานวิจัยในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตามโครงการส่งเสริมการทางานวิจัยเชิงลึกใน
สาขาวิชาที่มีศักยภาพสูง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ปีงบประมาณ 2554 กลุ่มวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Cluster)
จานวน 5 เรื่อง และโครงการนาร่องการวิจัยฯ จานวน 6 เรื่อง รวมทั้งหมด 11 เรื่อง
(โครงการวิจัยต่อเนื่อง)
1) โครงการนาร่องการประเมินวัฏจักรชีวิตของการปลดปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจกของ
โครงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเพชรบุรี (อยู่ระหว่างดาเนินการจัดเก็บข้อมูล)
2) การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวการณ์กลายเป็นทะเลทรายของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี (อยู่ระหว่างดาเนินการจัดเก็บข้อมูล)
3) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรที่ทาตามการเกษตรอย่างพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ (อยู่ระหว่างดาเนินการจัดเก็บข้อมูล)
14. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดาริ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปฏิบัติงานตามแผนงานปกติของหน่วย
2) ให้คาปรึกษากับกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ สนับสนุนการซ่อมแซมกี่กระตุกทอผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านรางจิก ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
3) ให้คาปรึกษาแนะนาการทาบัญชีเบื้องต้นแก่เกษตรกร
4) ให้คาปรึกษาแนะนาการจัดทาผลิตภัณฑ์ลายผ้ายกดอกแก่เกษตรกร
5) จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงกลุ่มอาชีพเสริมต่าง ๆ เพื่อการจัดจาหน่าย
6) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตหลักสูตร “การทาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากผ้าและ
วัสดุเหลือใช้ ” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (พระราชดาริ) ให้กับ
เกษตรกร จานวน 10 คน
7) จัดโครงการให้คาปรึกษา แนะนา ยกระดับ ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ให้กับเกษตรกร 6 คน
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15. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้
1) สาธิตการทาการเกษตรแบบผสมผสาน ดาเนินกิจกรรมดังนี้
๑.๑) การเลี้ยงแพะนม
๑.๒) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
๑.๓) การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ/ผลิตน้าส้มควันไม้
๑.๔) ไม้ผลผสมผสาน ดูแลแปลงเดิม มะม่วง มะพร้าว กระท้อน
๑.๕) การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
๑.๖) การเพาะเห็ดนางฟ้า
2) ดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
๒.๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒.๒) จัดกิจกรรมด้านความสัมพันธ์พี่น้อง
๒.๓) จัดกิจกรรมฝึกอาชีพพื้นฐาน
๒.๔) ติดตามเยาวชนศิษย์เก่า
3) ร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ
๓.๑) สนับสนุนการขยายผลการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯสู่โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) และส่งเสริมให้โรงเรียนมีความพร้อม พัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน
๓.๑) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่และโครงการต่างๆ ของ
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งสิ้น ๒๘ แห่ง
๓.๓)ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนอาชีพเกษตรกร
๓.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้
๓.๕) สนับสนุนแพะนม พันธุ์ดีเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร
4) ดาเนินการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาวน
เกษตร ดาเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างโดยดูแลไม้เดิมชมในพื้นที่ปลูกป่า
ดาเนินการปลูกซ่อมเสริมป่า
**************************************
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คาแนะนาในการประสาน
1. การดาเนินการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
2. กองอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และกองอานวยการศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชดาริ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 77 หมู่ 7 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76120 หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 032-593252
3. สานักงานผู้อานวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 032-593251
พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์
สมันตรัฐ
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ
พ.ต.อ.อดิศร
วรโชติธนัน
รองผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (๑)
พ.ต.ท.หญิง ชมนาด ทิพย์วงศ์
รองผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (๒)
แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปี 2565

36
4. งานบริหารและงานอานวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252
พ.ต.ต.หญิง ระเบียบ คงรักษ์
สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.อก.)
รองสารวัตร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานอานวยการ แผนงาน/งบประมาณ
ร.ต.อ.หญิง สุนีย์
อินจันทร์
ร.ต.ท.สมเกียรติ
ราษีกฤษ
ด.ต.หญิง ณิชาภัทร
เรือนชุ่มเชย
ด.ต.หญิง สุดศรี
บุตรดี
ส.ต.อ.ศราวุฒิ
แตงขุด
นางชุติกาญจน์
เข่งวา
5. งานวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252-3
พ.ต.ต.หญิง สุชาดา บุญปลื้ม สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.ศทข.)
รองสารวัตร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานวิชาการ
ร.ต.อ.หญิง อุบล
สร้อยเพชร
นางสาวสายฝน
สินสมุทรไทย
นางพิชญ์สินี
ติณจินดา
6. งานศึกษาทดลองและขยายผล หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252 , 032-593255
พ.ต.ต.หญิง สุชาดา บุญปลื้ม สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.ศทข.)
รองสารวัตร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานศึกษาทดลองและขยายผล
นางณาตยา
ผ่องใส
นางสาลินี
มีศิริ
นางสาวมนทิรา
มณีพฤกษ์
7. งานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-593253
ร.ต.อ.กวินพัฒน์ ธีรประเสริฐกุล (หน.ปชส.)
รองสารวัตร และเจ้าหน้าที่ประสานงาน งานประชาสัมพันธ์
ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ สุขเจริญ
นางสาวสอางค์โฉม
ทรัพย์สิน
นางสาววรรณวิกา
มิตรดี
นางสาวนิลินลักษณ์
จันทร์ศร
นางสาวพัชราภรณ์
พุ่มแก้ว
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8. งานพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252
พ.ต.ต.หญิง ณัฐรัตน์ อารีย์
สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.พคฐ.)
รองสารวัตรและเจ้าหน้าที่ประสานงาน งาน พคฐ
ร.ต.ท.สมเกียรติ์
นาล้วน
ด.ต.สุริยา
กลิ่นดวง
นายอภิชาติ
เล็กสาคร
ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
นายณัฐวุฒิ
ประสาทแก้ว ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
9. งานสนับสนุน หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252
พ.ต.ต.คณินวัฒน์
ทองแก้ว
สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.สสน.)
รองสารวัตรและเจ้าหน้าที่ประสานงาน งาน สสน.
ด.ต.ศิริชัย
ชัยพูล
ด.ต.หญิง ลาจวน
กองเพชร์
ด.ต.วายุภักดิ์
เตนากุล
นางสาวรุ้งนภา
เทศพันธ์
นายพิษณุ
จั่นเพชร
ด้านการโยธา ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
10. โครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ (๕ ไร่) / ศูนย์สาธิตและจาหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร
รองสารวัตรและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ร.ต.ต.ศุภชัย
กิจสมโภชน์
ด.ต.สุธี
จักรกรด
นายโยธิน
รัตนคาม
นายคชาธร
มีเดช
นายขจรศักดิ์
สร้อยสม
*************************************
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คำสั่ง ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ที่
/ ๒๕64
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำร และคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕65
*********************************************

ด้วย กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
2565 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนและปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2565 และเป็นกรอบ
แนวทำงให้หน่วยในสังกัดกองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดนถือปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรรองรับ
เพื่อให้มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นควำมชัดเจนในเรื่องของกำรกำหนดโครงกำร/กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดกิจกรรม เพื่อนำไปสู่กำรติดตำมประเมินผลในแต่ละระยะได้อย่ำงชัดเจน
ดังนั้ น เพื่อ ให้ กำรจัด ทำแผนปฏิ บัติรำชกำรของ ศู นย์ อำนวยกำรโครงกำรพัฒ นำตำมแนว
พระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ประจำปีงบประมำณ ๒๕65 รองรับแผนปฏิบัติรำชกำร
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ประจำปีงบประมำณ 2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสอดคล้อง
กับ ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ และแผนอื่น ๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง นโยบำยผู้บัญ ชำกำรตำรวจแห่ ง ชำติ และนโยบำย
ผู้บัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ประจำปีงบประมำณ 2565 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำร และ
คณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดน ประจำปีงบประมำณ ๒๕65 ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ รองผู้บังคับกำร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดน เป็นประธำนคณะกรรมกำร
๑.๒ ผู้กำกับกำร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน เป็นรองประธำน
๑.3 รองผู้กำกับกำร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดน เป็นคณะกรรมกำร
1.4 สำรวัตร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนศึกษำทดลองและขยำยผล) เป็นคณะกรรมกำร / เลขำนุกำร
๑.5 สำรวัตร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนอำนวยกำร) เป็นคณะกรรมกำร
๑.6 หัวหน้ำงำน หน่วยร่วมสนองงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (ทุกงำน) เป็นคณะกรรมกำร
/ อำนำจหน้ำที่ ...

๒

อานาจหน้าที่
๑. มอบนโยบำย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์ อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ประจำปีงบประมำณ
๒๕65 ให้ครอบคลุมทั้งในเรื่อง วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ หรือผลกำรดำเนินกำร ที่คำดหวัง ของศูนย์อำนวยกำร
โครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน รวมถึงแนวทำงกำรกำหนดปัจจัย
ต่ำง ๆ ที่ต้องคำนึงถึงในกำรจัดทำแผนดังกล่ำว
๒. อำนวยกำร สั่งกำร ควบคุม กำกับดูแล ให้คณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว
ดำเนินกำรตำมแนวนโยบำย และแนวทำงที่กำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดผลกำรดำเนินกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภำพสูงสุด
๒. คณะทางาน ประกอบด้วย
๒.1 สำรวัตร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนอำนวยกำร) เป็นหัวหน้ำคณะทำงำน
๒.2 สำรวัตร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนศึกษำทดลองและขยำยผล) เป็นรองหัวหน้ำคณะทำงำน / เลขำนุกำร
2.3 สำรวัตร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ) เป็นคณะทำงำน
2.4 สำรวัตร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนสนับสนุน) เป็นคณะทำงำน
๒.5 รองสำรวัตร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน ( ทุกงำน ) เป็นคณะทำงำน
๒.6 ผู้บังคับหมู่ ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดน ประกอบด้วย งำนอำนวยกำร งำนศึกษำทดลองและขยำยผล งำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และงำนสนับสนุน (ทุกนำย) เป็นคณะทำงำน
อานาจหน้าที่
๑. ศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ 2565 นโยบำย
กำรบริหำรรำชกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ประจำปี 2565 และนโยบำยกำรปฏิบัติงำนประจำปี ๒๕65
ของผู้บัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน รวมถึงประเด็นยุทธศำสตร์ และรูปแบบกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ประจำปีงบประมำณ ๒๕65 เพื่อใช้เป็นกรอบกำรกำหนดตัวชี้วัด และ
เป้ำหมำยของโครงกำร / กิจกรรม ในกำรจัดทำแผนรองรับแผนปฏิบัติรำชกำร กองบัญชำกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดน ประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕65 ของศู น ย์ อ ำนวยกำรโครงกำรพั ฒ นำตำมแนวพระรำชด ำริ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
๒. ให้คณะทำงำน ประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนสนองงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำช
ดำริ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เกี่ยวกับโครงกำร / กิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ประจำปีงบประมำณ ๒๕65
/ 3.ร่วมกันจัดทำ ...

๓

๓. ร่ วมกั น จั ด ท ำ (ร่ ำ ง) แผนปฏิ บัติ ร ำชกำร ศู น ย์ อ ำนวยกำรโครงกำรพั ฒ นำตำมแนว
พระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ประจำปีงบประมำณ ๒๕65 นำเสนอให้คณะกรรมกำร
อำนวยกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 10 มกรำคม 2565
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕64

พันตำรวจเอก
( พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ )
รองผู้บังคับกำรศูนย์อำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน /
ผู้อำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
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ผนวก ก. บัญชีรายชื่อเกษตรกรเป้าหมายขยายผล ปี 2565
รายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย/ ศูนย์เรียนรู้ / กลุ่มอาชีพ
ลาดับ
๑

ชื่อ
ด.ต.กล้า

–

สกุล
เดชธิฆัมพร

หมู่บ้าน
บ้านหนองคาง

ตาบล
ต.ชะอำ อ.ชะอำ

หมายแหตุ

จ.เพชรบุรี

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564

๒

นำยนิยม

เทพทิพย์

38/2 ม.๓ บ้ำนทุ่งเคล็ด

ต.ห้วยทรำยเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564

๓

นำยนรินทร์

เกศแก้ว

๖๙ ม.๔ บ้ำนบ่อหลวง

ต.ห้วยทรำยเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564

๔

นำยอ๊อด

เทพทิตย์

หมู่ 3 บ้ำนทุ่งเคล็ด

ต.ห้วยทรำยเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564

๕

นำยนรินทร์

เทศแก้ว

หมู่ 4 บ้ำนบ่อหลวง

ต.ห้วยทรำยเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564

๖

นำยหมึก

จิตงำม

หมู่ 7 บ้ำนไร่ดินทอง

ต.ห้วยทรำยเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564

๗

นำยสมบูรณ์

ละมั่งทอง

หมู่ 7 บ้ำนไร่ดินทอง

ต.ห้วยทรำยเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564

๘

นำยภำนุวัฒน์ บัวคลี่

หมู่ 4 บ้ำนบ่อหลวง

ต.ห้วยทรำยเหนือ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564

๙

นำยเชื้อน

หมู่ 4 บ้ำนหนองเขื่อน

ต.ไร่ใหม่พัฒนำ
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สนับสนุนเป็น
ศูนย์เรียนรู้

667/1 ถ.ชลประทำน
(ชะอำ)

ต.ชะอำ อ.ชะอำ

สนับสนุนเป็น

หมู่ 4 บ้ำนหนองเขื่อน

ต.ไร่ใหม่พัฒนำ

๑๐
๑๑

มุ่งดี

นำยวทัญญู วีรวัฒนโยธิน
กลุ่มแม่บ้ำนวัยหวำน

จ.เพชรบุรี

ศูนย์เรียนรู้
กลุ่มส่งเสริมอำชีพ

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ผนวก ก. แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ประจาปี 2565

