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        “ข้าพเจ้าได้ยนิมานานแล้วว่า การท างานนัน้ไม่ใช่ง่ายๆ โดยมากความก้าวหน้าจะต้อง
อาศัยคนที่มคีวามรู้ ความรอบรู้ ตัง้ใจท า โดยน าความรู้ของแต่ละภาคส่วนมาใช้ อย่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอ่ืนๆ รวมทั้งประชาชน มาร่วม
มือกนั โดยไม่มีใครเอาเปรยีบกนั อันนีส้ าคญัที่สดุ เราเช่ือว่าจะท าให้บ้านเมืองก้าวหน้าดี 
บ้านเมืองจะสามารถพัฒนาข้ึนมาได้ดี โดยเฉพาะในระยะนีบ้้านเมืองของเรา เรียกวา่บ้านเมือง
ก าลังลม่จม ไม่รู้ว่าจะไปไหน ไปอย่างไร เราก็รู้สกึเปน็ห่วงว่า ประเทศไทยก าลังลม่จม แตพ่วก
ท่านจะท าใหไ้ม่จมได้ ซึง่ต้องมีการพฒันาสร้างใหด้ีข้ึน สร้างบ้านเมืองใหก้้าวหน้า ประชาชนมี
ความเจรญิ เราก็มคีวามหวงัมคีวามรูส้ึกว่า บ้านเมืองจะไม่ล่มจม เพราะระยะเวลาที่ผ่านมา 
เรารู้สกึว่า บ้านเมืองเราก าลงัล่มจม เพราะต่างคนต่างท า ต่างคนต่างแย่งกนั ต่างคนต่างไม่
เข้าใจว่าท าอะไร แต่ตอนนีโ้ชคดีทีม่ผีู้มคีวามรู้ต่างๆ กนั มาร่วมมือกนั บัดนี้ขอยนืยนัว่าถ้าทกุ
คนทีม่คีวามรู้ ความตั้งใจก็จะสามารถสร้างใหบ้้านเมืองให้เจรญิก้าวหน้าได้อย่างแทจ้ริง ขอให้
ท่านจงช่วยกนัท าให้ส าเร็จตามที่มุง่หวงั” 

พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ พระต ำหนักเปี่ยมสุข พระรำชวังไกลกังวล 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๒ 
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บทน ำ 
 
 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีหน่วยงานอันเกี่ยวข้องกับ         
การด าเนินชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน มาท างานร่วมกัน เพื่อให้เป็นตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็จ-
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    ได้พระราชทานพระราชด าริ ไว้เมื่อ
วันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2526  ความว่า  “ ให้พัฒนาพื้นท่ีเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรกรรม
โดยเน้นการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สามารถท าการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการปลูกป่า จัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนการปลูกป่าและการเพาะปลูกพืช  จัดระเบียบราษฎรให้
ราษฎรในพื้นท่ีโครงการให้เข้าอยู่อาศัย และท ากินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับธรรมชาติ  
ให้ราษฎรเข้าร่วมดูแลรักษา ตลอดจนได้อาศัยผลผลิตจากป่าและเพาะปลูกพืชต่างๆ โดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุก
ท าลายป่าไม้อีกต่อไป” และเข้าสู่จุดหมายปลายทางตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 “การด าเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ นี้  ในท้ายท่ีสุดจะไม่ได้ท าเพียงการศึกษา วิจัยเท่านั้น ในโอกาสต่อไป
ศูนย์ฯ จะกลายสภาพเป็นชุมชนท่ีแข็งแรง มีการจัดสรรท่ีดินให้กับราษฎร ราษฎรจะมีท่ีดินเป็นของตนเอง 
มาร่วมกันท ากิจกรรมและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน โดยเฉพาะในอีก 50 - 100 ปีข้างหน้า จะมี
ราษฎรมากขึ้น ราษฎรจะสามารถเป็นเจ้าของท่ีดินได้น้อยลง แต่ในพื้นท่ีท่ีจ ากัดนั้น  จะสามารถใช้ท่ีดิน
อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จะเป็นศูนย์กลางในการช่วย
ประสานให้ราษฎรสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ตามท่ีโครงการได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบราษฎร
ก็จะสามารถอาศัยอยู่ร่วมกัน ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ตลอดไป ”  
 

  ปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จ คือ จะต้องมีความประสานสอดคล้องในการ
ท างานของแต่ละหน่วยงาน ระบบการท างานโดยมีแผนการท างาน จึงเป็นเครื่องมือท่ีจะให้แต่ละหน่วยงาน 
ท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการประสานสอดคล้อง มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า มีความประหยัด และมีประสิทธิภาพ เกิดผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ  ยึดหลักการด าเนินงานโครงการตามกรอบของแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนา        
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2560 – 2565 ระยะด าเนินการ 1 ปี (2565) ของส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  (ส านักงาน กปร.)  และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีท่ีได้จัดท าขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติการประจ าปีของปี 2564 ได้ส้ินสุดลง
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 โดยมีคณะอนุกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ีรอบท่ีต้ังศูนย์ฯ เข้าร่วมในการ
ประชุมสัมมนา เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินการต่อเนื่องจากการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี2565  และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
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แผนปฏบิัตริาชการ 
ศนูยศ์กึษาการพฒันาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 

*********************************************** 
 

แนวคดิในการด าเนนิงานในปีงบประมาณ 2565 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เป็นแผนการปฏิบัติประจ าปีท่ีด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พ.ศ.2560 – 2565 ระยะด าเนินการ 1 ปี (2565) ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ท่ีมุ่งเน้นการต่อยอดจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และด าเนินการตาม
กรอบของแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2560 – 2565 ระยะด าเนินการ 
1 ปี (2565) โดยจะขยายเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 
วิสัยทัศน์ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ การ
ฟื้นฟู และการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรดินและป่าไม้ รวมถึงเป็นสถานท่ีถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร การเล้ียงสัตว์ การประมง ท่ีเหมาะสมตามภูมิสังคมให้กับประชาชน รวมถึงเป็นสถานท่ีถ่ายทอด
แนวพระราชด าริต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีอาชีพ รายได้ และ      
มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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พันธกิจ 
  ๑. ศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชด าริ เพื่อหาแนวทางและวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม 
มีความสมดุลกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ี 
  ๒. รวบรวมผลการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชด าริ น าแนวพระราชด าริ และผลท่ีได้จาก
การศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชด าริ รวมถึงองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ขยายผลไปสู่ประชาชน 
  ๓. พัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการท างานอย่างป ระสาน
สอดคล้องและมีการบูรณาการท างานร่วมกัน  
  ๔. เผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ไปสู่สาธารณชน 
  5. น้อมน าพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติปรับใช้เพื่อให้เกิดความสุขและ
ความส าเร็จ 
  6. ส่งเสริมเกษตรมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการ
พัฒนาการเกษตรตามหลัก “การตลาดน าการผลิต” 
  7. บริหารจัดการสินค้าการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ และสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดได้ 

เป้าประสงค์หลัก 
  ๑. ศึกษา วิจัย ทดลอง ทดสอบ พัฒนา ให้ครบถ้วนตามพระราชด าริ  
  ๒. สร้างตัวอย่างความส าเร็จของการพัฒนาอย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืน  
   ๒.๑ การอนุรักษ์ดิน ปรับปรุงบ ารุงดิน และพัฒนาดินท่ีมีความเส่ือมโทรม 
   ๒.๒ การท าเกษตรที่ให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยเป็นมิตรกับส่ิงกับส่ิงแวดล้อม 
      ๒.๓ การท าเกษตรในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาท้ังในเรื่องของดินและน้ า 
   ๒.๔ การจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๕ ปศุสัตว์และการประมง เพื่อเป็นแหล่งอาหารและอาชีพ 
   ๒.๖ การพัฒนาป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม    
  ๓. ขยายผลความส าเร็จไปสู่ประชาชน ท้ังทางตรงและผ่านระบบเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถน าไปเป็นแนวทางการด ารงชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
  ๔. เผยแพร่ตัวอย่างความส าเร็จด้านต่างๆ สู่สาธารณชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้มีส่วนได้เสีย : หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ องค์กรภาครัฐและองค์กร              
                       ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ี 
 ผู้รับบริการ :   กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ประชาชนท่ัวไป เยาวชน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ผู้บริหาร 
                      ชาวต่างชาติ 

ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กร 
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การด าเนินการ 
 

1. กองอ านวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และกองอ านวยการศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาฯ 
ก. งานบริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และงานอ านวยการศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาฯ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี ้
1) อ านวยการ ประสานงานใหก้ับหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงานในพื้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

และประสานกับหน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนอื่นๆ รวมท้ังก ากับดูแลทางการอ านวยการ
ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

2) ใช้แผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2560 – 2565 ระยะ
ด าเนินการ 1 ปี (2565) เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางของการด าเนินงาน รวมท้ังใช้เป็น
กรอบ  ในการจัดท า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ส าเร็จผลตามตัวช้ีวัดและบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ 

3) จัดการประชุมหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงานเพื่อสรุปการปฏิบัติงานและประสานการปฏิบัติงานใน
ทุกรอบ 3 เดือน รวมถึงกลุ่มองค์กรประชาชนและตัวแทนประชาชนเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ในรอบปีและจัดท าแผนการปฏิบัติงานในรอบปีต่อไป 

4) ด าเนินการด้านบุคลากรให้กับงานต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รวมจ านวน 316 
อัตรา (รายเดือน 33 อัตรา รายวัน 235 อัตรา ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานศูนย์แสดงสินค้า 48 
อัตรา ) รวมถึงการด าเนินการด้านประกันสังคมให้กับผู้ท่ีต้องท าประกันสังคม 

5) ด าเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าท่ี 
6) สร้างขวัญและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโครงการฯ  
7) สนับสนุนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในด้านการอาชีพ สังคม และความเป็นอยู่ให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้  
8) ประสานแผนงานและแสวงความร่วมมือจากหน่วยงานทุกๆ หน่วย รวมท้ังราษฎรในพื้นท่ี

โครงการ ให้สามารถร่วมกันสนองพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
9) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีงานศึกษาทดลองและขยายผล ปลูกฝังแนวความคิดด้านการอาชีพ สังคมและ

โภชนาการแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียนท่ีอยู่รอบๆ โครงการ จ านวน 13 แห่ง  
10) ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์พัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้มีการ

จัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในลักษณะของ File Digital ควบคู่กับการจัดเก็บเอกสารในระบบ
เดิม น าข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ลงในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซด์
ของศูนย์ฯ รวมถึงน าข้อมูลลงใน Application Line ท่ีทางส านักงาน กปร.พัฒนาขึ้น เพื่อ
ให้บริการข้อมูล สนับสนุนการติดตามงานและการวางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ 
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11) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารและจัดการความ
เส่ียงในทุกมิติ ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม มีการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอใน
ทุกระดับ มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินงาน  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
และรับข้อร้องเรียนจากประชาชน และมีข้ันตอนด าเนินการต่อข้อร้องเรียนท่ีชัดเจน 

12) บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคตามท่ีได้รับการจัดสรร (ค่าไฟฟ้า , ค่าไปรษณีย์ , ค่าโทรศัพท์   
รายเดือน  และค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตรายปี ) 

13) ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีถัดไป  

14) ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี/ จัดการฝึกอบรมภายใน
หน่วย/ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมนอกหน่วย/จัดให้บุคลากรได้เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ให้กับบุคลากร  

15) ด าเนินการซ่อมแซมซ่อมแซมอาคารส านักงานอ านวยการ 
16) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการ,อาคารโรงเล้ียง 
17) ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของส านักงานศูนย์ฯ 
18) ด าเนินการก่อสร้าง อาคารเรือนแถว 10 คูหา อาคารบ้านพักของทางราชการ 1 หลัง  
19) ด าเนินการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ,  ค่าวัสดุยานพาหนะ , ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง-หล่อล่ืนต่างๆ 
20) ด าเนินการค่าประกันภัยรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และ รถยนต์ของทางราชการ 
21) ด าเนินการจัดหาวัสดุประเภทต่างๆ วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้าน-งานครัว  วัสดุ

การเกษตร วัสดุก่อสร้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย-
ทราย 

22) จัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อใช้ในการด าเนินงานของหน่วย 
23) ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อาคารส านักงาน ตามวงรอบ 

ข. งานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมกับงานศึกษาทดลองและขยายผล ศูนย์อ านวย -      
    การโครงการพัฒนาฯ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนาและ   
    ยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้  
 

๑) รวบรวมงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึงงานทดสอบสาธิตเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ปรับระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักงาน กปร.   

๒) น าข้อมูลด้านงานศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา และงานทดสอบสาธิตท่ีรวบรวมได้ ตามมาตรฐาน 
ของ ส านักงาน กปร. ลงในเว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

๓) วางแผนก าหนดทิศทางและจัดล าดับความส าคัญ ด าเนินการ ศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนา ทดสอบ
สาธิต ต่อยอดหรือเพิ่มเติมขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน หรือตามความ
ต้องการของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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๔) ประสานความร่วมมือทางวิชาการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับองค์กร/สถาบันการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา  

๕) วิเคราะห์ข้อมูลตัวช้ีวัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ใช้ผลการวิเคราะห์มาก าหนด
ทิศทางหรือวิธีการของการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิต 

๖) ถอดบทเรียนจากงานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และงานทดสอบสาธิตท่ีเกี่ยวการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีมีอยู่สร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
ชน ด าเนินการศึกษา ทดลอง วิจัยและ พัฒนา ทดสอบสาธิต เพิ่มเติมตามความจ าเป็น 

๗) ศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และทดสอบสาธิต การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นท่ีเกษตรกรรม 

๘) รวบรวมรายงาน การศึกษาทดลอง และงานวิจัย ของหน่วยต่างๆ สรุปส่งให้งานประชาสัมพันธ์ 
จัดท าเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานและแจกจ่าย    

๙) สรุปบทคัดย่อ และองค์ความรู้จากการด าเนินการด้านต่างๆ จัดท าเอกสารองค์ความรู้ในส่วนท่ี
ต้องจัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้เพื่อส่งให้งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
ด าเนินการจัดท ารูปเล่มและจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน  

๑๐) ร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีใช้
ในการอบรมประชาชนท่ีมีอยู่ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของประเทศ รวมถึง
ร่วมกันพิจารณาจัดท าหลักสูตรท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม แต่ท้ังนี้ในการพัฒนาปรับปรุง และจัดท า
หลักสูตรเพิ่มเติม ยังคงยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เขียนเป็นโครงสร้าง
หลักสูตรที่สมบูรณ์  

๑๑) พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ท่ีมีลักษณะต่อยอดจากงานวิจัยขั้นทดลองสอดคล้อง
กับภูมิสังคมและสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ , พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย และ
พัฒนาท่ีเน้นการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย 
และพัฒนาและงานทดสอบสาธิตท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลผลิตและอาหาร  

๑๒) ประสานงานกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการด าเนินงานวิจัยในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ตามโครงการส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกในสาขาวิชาท่ีมีศักยภาพสูง (ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ)  

๑๓) ประสานงานกับ งานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร     
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การทดสอบการผลิตอาหารสูตรประหยัด
ส าหรับไก่ไข่  และเรื่องการศึกษาสมรรถนะการผลิต  คุณภาพซาก และองค์ประกอบทาง 
โภชนาการของไก่เขียวห้วยทราย  (โครงการต่อเนื่อง) 

๑๔) ประสานความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี      
ในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา วิจัย ทดลอง ตามแนวพระราชด าริ ด้านการ
ขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามแนวพระราชด าริ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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โดยให้การสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ   

๑๕) ประสานงานพัฒนาท่ีดิน งานป่าไม้ งานชลประทาน งานวิชาการเกษตร ในการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวชี้วัดตามคู่มือตัวชี้วัดและรายงานตามก าหนด 

๑๖) สนับสนุนงานขยายผล ในการด าเนินโครงการผลิตข้าวครบวงจร   
๑๗) สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ให้กับงานขยายผล เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

บช.ตชด. และนโยบาย ผบช.ตชด.ประจ าปี 2565 “โครงการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้กับต ารวจตระเวนชายแดน  น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน      
ในพื้นท่ี และให้ ร.ร. ตชด. เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน”  (โครงการต่อเนื่อง)  

๑๘) จัดท าโครงการสืบสานองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น  โดยสืบค้นบุคคลผู้ท่ีเคยสนองงานโครงการพระราชด าริ 
ในแต่ละงานในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ด าเนินการส ารวจและ
รวบรวมข้อมูล 5 ด้าน ต้ังแต่เริ่มด าเนินการจนถึงปัจจุบัน น ามารวบรวมเรียบเรียงเช่ือมโยงข้อมูลใน
ลักษณะขององค์ความรู้ คู่มือหรือต ารา ( ด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ) 

๑๙) จัดท าโครงการสาธิตการผลิตและใช้ถ่านชีวภาพ เพื่อสาธิตการผลิตเตาและการเผาถ่านชีวภาพให้กับ
คณะศึกษาดูงานตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจได้ทดลองฝึกปฏิบัติ และน าผลผลิตท่ีได้มาใช้ในการ
ทดลองเพื่อสาธิตการใช้ถ่านชีวภาพปรับปรุงดินเส่ือมโทรมในลักษณะต่างๆ  ให้คณะศึกษาดูงานได้ดู 
เป็นตัวอย่างในการใช้ถ่านไบโอชาปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อการปลูกพืชและไม้ยืนต้น   

๒๐) ถ่ายทอดความรู้โครงการถ่านชีวภาพเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ท้ัง
ภายในหน่วยและนอกหน่วย  

๒๑) จัดท าโครงการทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้า โดยใช้ถ่านชีวภาพช่วยปรับปรุงบ ารุงดินร่วมกับปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยเคมี เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นและคุณภาพของเมล็ดกาแฟ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษา
ดูงาน และจัดส่งผลผลิตให้กับโครงการร้านค้าสวัสดิการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  
สถานท่ีต้ังโครงการภายในพื้นท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  (ด้านทิศตะวันออกของ
โครงการถ่านชีวภาพ บริเวณท่ีต้ังเสาวัดความเร็วลมและบ่อน้ าบาดาล)  พื้นท่ี 2.5 ไร่  

๒๒) จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการของคณะท างานด้านวิชาการ และคณะท างานด้านตัวชี้วัด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน  ๑  ครั้ง  

๒๓) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการกับหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงาน  และหน่วยงานอืน่ๆ รวมถึง  
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่ประชาชน 

๒๔) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ 2565 
และนโยบายการปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของ ผบช.ตชด. 

๒๕) สรุปผลการปฏิบัติในรอบเดือน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และรอบปี ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และส่งให้งานประชาสัมพันธ์จัดพิมพ์เผยแพร่ 
 
 



7 
 

แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 2565   

ค.  งานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมกับงานศึกษาทดลองและขยายผล   
   ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาฯ   ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและ    
   ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

๑) พัฒนาแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อย่างต่อเนื่อง ให้มีความ
สมบูรณ์ น่าสนใจ และหลากหลาย พร้อมท้ังข้อมูลส าหรับการเผยแพร่ สร้างตัวอย่างของ
ความส าเร็จ ขยายผลการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้  และแนวพระราชด าริต่างๆ   
ไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถยกระดับรายได้และพึ่งตนเอง ได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์  และพัฒนาให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์อย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน ท้ังนี้โดยยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ   
ทฤษฎีใหม่ ๓ ขั้น  

๒) น าการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบ ท่ีประสบผลส าเร็จท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ี
จริง หรือจัดท า หรือจ าลองขึ้นใหม่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม  ด าเนินการจัดท าเป็นแปลงสาธิต จัดวาง
องค์ประกอบต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ  พร้อมป้ายส่ือความหมายท่ีเข้าใจได้ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีเอกสารองค์ความรู้พร้อมในการเผยแพร่ ประชาชนท่ัวไปสมารถเข้ามาดูเพื่อสร้าง
แนวคิด หรือเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆ หรือเข้ามาท่องเท่ียวเพื่อผักผ่อนหย่อนใจและได้รับ
ความรู้ไปในคราวเดียวกัน 

๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา และการทดสอบสาธิตท่ีประสบ
ผลส าเร็จและแนวพระราชด าริสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนท่ัวไป 

๔) จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนท่ัวไป 

๕) วางแผน ก าหนดเป้าหมายขยายผล ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ชุมชน เครือข่าย ด าเนินการ
ตามทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี ๑ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่ได้ภายใต้ความประหยัด ขจัดค่าใช้จ่าย 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖) วางแผน ก าหนดเป้าหมายขยายผล ส่งเสริมเกษตรกรที่ด าเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นท่ี ๑ ให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาดและสวัสดิการของกลุ่ม อย่างต่อเนื่องตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๒ 

๗) วางแผน ก าหนดเป้าหมายขยายผล ส่งเสริมให้เกษตรกร ท่ีด าเนินการตามทฤษฎีใหม่ ขั้นท่ี ๒ ท่ี
สามารถรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาด และสวัสดิการของกลุ่มและเช่ือมโยงกับเครื อข่าย
ภายนอกชุมชน อย่างต่อเนื่องตามทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ ๓ 

๘) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรกรรมของชุมชุน     
ผ่านกิจกรรมยุวเกษตรกรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่ัวประเทศ 

๙) แสวงหา สนับสนุนและสร้างภาคีเครือข่ายการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
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๑๐) จัดกิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พบประชาชน  เพื่อเป็นเวทีส าหรับชุมชนในการ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนเพื่อหาแนวทางการ
ปฏิบัติงานการขยายผลให้กับเกษตรกร และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม  

๑๑) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) มาใช้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารสามารถติดต่อส่ือสาร
ส่งผ่านข้อมูลกันได้ตลอดเวลาเพื่อให้บริการได้ตามความต้องการประชาชน 

๑๒) พัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมกิจกรรมและการด าเนินงาน ให้อยู่บนพื้นฐานของความประหยัด     
ในส่ิงท่ีสามารถประหยัดได้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่าคุ้มประโยชน์ มีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงาน
และแขกผู้มาเยือน มีความสามารถในถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้อื่น     
เป็นต้นแบบการด ารงชีพ และด าเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

๑๓) ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์พัฒนาป้ายบอกเส้นทาง ป้ายส่ือความหมาย ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ก าหนดเมนูเส้นทางการศึกษาดูงานและการท่องเท่ียว  ปรับแต่งภูมิทัศน์และ
เพิ่มเติมกิจกรรม/องค์ความรู้ในการพัฒนาบนเส้นทางอย่างเหมาะสมและมีความน่าสนใจ     
เพื่อให้เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานและแหล่งท่องเท่ียวเชิงพัฒนาตามแนวพระราชด าริ   

๑๔) พัฒนาเสริมประสิทธิภาพให้เกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จเป็นตัวอย่างยกระดับเป็นเกษตรกร
อัจฉริยะ (Smart Farmer) ท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่อย่างแท้จริง มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
มีความตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต และความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอ บ      
ต่อส่ิงแวดล้อม/สังคม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร  

๑๕) พัฒนาเสริมประสิทธิภาพให้เกษตรกรประสพผลส าเร็จเป็นตัวอย่าง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ รวมถึงพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริที่มีอยู่เดิมให้สามารถรองรับการศึกษา
ดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีความสมบูรณ์ของกิจกรรมท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ดี มีส่ือและเอกสารประกอบในการศึกษาดูงานของผู้เข้ามาเย่ียมชม   

๑๖) ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างคุณภาพของการผลิตและการพัฒนาผลผลิต มีการจัดการแปลงเกษตร 
ท่ีได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) โดยจัดทีมงาน
เจ้าหน้าท่ีให้รับผิดชอบติดตามให้ค าแนะน าและตรวจสอบแปลงเกษตรและการควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิต ให้มีแปลงเกษตรสาธิตการผลิตท่ีปลอดภัยและเป็นไปตามข้อก าหนด GAP ท้ัง ๘ ข้อ  
ได้แก่  แหล่งน้ า , พื้นท่ีปลูก , การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ,การจัดการคุณภาพการผลิต 
ในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว , การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว , การพัก
ผลผลิต การขนย้าย การเก็บรักษา ,  สุขลักษณะส่วนบุคคล และการบันทึกข้อมูล  

๑๗) ส่งเสริมให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตของกลุ่มเกษตรกรกับภาคเอกชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตของเกษตรกร เช่น การแปรรูป การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ เหล่านี้เป็นต้น 

๑๘) พัฒนาศักยภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สร้างองค์ความรู้ด้านการตลาด โดยมีผู้ท่ีมี
ความรู้ด้านการตลาดเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า เพื่อให้สามารถเป็นตัวกลางเช่ือมโยงระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรกับแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และเป็นตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรส่งยัง
แหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรหรือขายสู่ผู้บริโภคโดยตรง 
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๑๙) วางแผนและออกเยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน า รวมถึงให้ความรู้ แก่เกษตรกรในพื้นท่ีทุกสัปดาห์ 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถท าการเกษตรได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และหันมาท าการเกษตร
ตามแนวพระราชด าริฯ เพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองได้ โดยเน้น หมู่ 8 ต าบลสามพระยา 

๒๐) วางแผนและออกเยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน า ประสานการปฏิบัติ และให้การสนับสนุนการอบรม  
รวมถึงให้การสนับสนุนการซ่อมแซม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น แก่ศูนย์เรียนรู้ของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ท้ัง 8 แห่ง ก าหนดออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ เดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง 
โดยประสานการปฏิบัติกับนักวิชาการเกษตรและส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อออกปฏิบัติงานร่วมกัน และ
ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ร.ร.ตชด. และติดตามความคืบหน้าในการน าความรู้จากการอบรมความรู้
เรื่องถ่านชีวภาพให้กับข้าราชการต ารวจ  

๒๑) ด าเนินการรวบรวมปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรในพื้นท่ีเป้าหมาย  ข้อมูลศูนย์เรียนรู้ท้ัง 8 แห่ง ตาม
แบบฟอร์มส ารวจข้อมูล ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ให้เป็นปัจจุบัน   

๒๒) สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมของ    
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  ในปี 2565  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเป้าหมาย 

๒๓) วางแผนการติดตามประเมินผลการอบรม เพื่อประเมินผลหลังจากเสร็จส้ินการฝึกอบรมร่วมกับ
งานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีใช้ในการ
อบรมประชาชนท่ีมีอยู่ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของประเทศ รวมถึงร่วมกัน
พิจารณาจัดท าหลักสูตรท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม แต่ท้ังนี้ในการพัฒนาปรับปรุง และจัดท าหลักสูตร
เพิ่มเติม ยังคงยึดหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเขียนเป็นโครงสร้างหลักสูตรท่ี
สมบูรณ์ 

๒๔) สนับสนุนการอบรมของหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ รวมถึงท่ีประชาชนได้จัดขึ้น  เมื่อได้รับ 
การประสาน 

๒๕) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี  
๒๖) ขยายพื้นท่ีรับผิดชอบเพิ่มเติมไปยังต าบลอื่นๆ ของอ าเภอชะอ า ได้แก่ หมู่ 7 , หมู่  10           

ต.เขาใหญ่ , หมู่ 1 , หมู่ 4  ต.ดอนขุนห้วย และ หมู่ 8 ต.บางเก่า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี   
๒๗) สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจ าปี 2565 และนโยบาย    

ผบช.ตชด. ด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้กับ    
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.)  ด้วยการขยายผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษา -           
การพัฒนาห้วยทรายฯ สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับต ารวจตระเวนชายแดนน าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ี และส่งเสริมให้ ร.ร.ตชด. ท่ีมีความพร้อมพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

๒๘) จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ผล พร้อมแจกจ่ายกิ่งพันธุ์ ต้นพันธุ์ และการอบรม
หลักสูตรผลิตผักปลอดภัย (GAP)  ให้กับเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย 4 ต าบล 29 หมู่บ้าน ศูนย์
เรียนรู้เครือข่าย และเกษตรกรทั่วไปท่ีสนใจเข้ารับการอบรม  
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๒๙) หลังจากการอบรมก าหนดจะสร้างเครือข่ายชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านขยายผล 
เพื่อให้เป็นท่ีปรึกษาแก่สมาชิกหรือเกษตรกร ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในอนาคต  โดยเจ้าหน้าท่ีชุดขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีติดตามประเมินผล
เกษตรกรทุก 3 เดือน เพื่อให้ค าปรึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป  

๓๐) ปรับปรุงพื้นท่ีรับคณะศึกษาดูงานแปลงเกษตรผสมผสาน    
๓๑) ท าการขุดลอกสระน้ าต้ืนเขินให้กับเกษตรกร จ านวน 4 แห่ง  พื้นท่ี 4 ต าบล ได้แก่  ต าบล 

สามพระยา ต าบลไร่ใหม่พัฒนา ต าบลห้วยทรายเหนือ และต าบลชะอ า   
๓๒) สาธิตระบบปลูกพืช การท าเกษตรแบบผสมผสาน ท าการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่  ดังนี้  

32.1) บริเวณแปลงเกษตรผสมผสาน พื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 
          พระราชด าริ  เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ด าเนินการสาธิตการท าเกษตรอย่างยั่งยืน               
       ในแปลงงานเกษตรแบบผสมผสาน และพืชผัก ปลอดภัยจากสารพิษ แสดง 

  ความสัมพันธ์ระหว่างการปลูกพืชและการเล้ียงสัตว์ต่างๆ  ท่ีจะสร้างรายได้อย่าง 
  ต่อเนื่อง การลดต้นทุนการผลิต และการจัดการน้ าในพื้นท่ีการเกษตร    

32.2)   บ้านบ่อหลวง หมู่ท่ี 4 บ้านไร่ดินทอง หมู่ท่ี 7 ต าบลห้วยทรายเหนือ 
32.3) บ้านช้างแทงกระจาด หมู่ท่ี 2 และบ้านโครงการพฒันา หมู่ท่ี 8 ต าบลสามพระยา   
32.4) บ้านไร่ใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 2 , บ้านหนองเข่ือน หมู่ท่ี  4 , บ้านไร่ดง หมู่ท่ี 5   
32.5) บ้านหนองช้างเหยียบ หมู่ท่ี 7  , บ้านโป่งแย้ หมู่ท่ี 6 และบ้านโป่งเก้งพัฒนา        

หมู่ท่ี 8 ต าบลไร่ใหม่พัฒนา   
32.6) ชุมชนห้วยทรายเหนือ  ชุมชนหนองคาง และชุมชนรวมใจพัฒนา ต าบลชะอ า 

๓๓) กิจกรรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ พบปะประชาชน  โดยจัดกิจกรรมพบปะประชาชนเพื่อ
เป็นเวทีส าหรับชุมชน ในการการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและมั่นคง  ณ ศาลากลางหมู่บ้านในพื้นท่ี 4  ต าบล อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายคือ ผู้น าชุมชนและประชาชน จ านวนประมาณ 100 คน   

๓๔) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์เรียนรู้ ท่ี หมู่ 8 บ้านโครงการพัฒนา ต.สามพระยา 
๓๕) เส้นทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต (ป่า 5 ระดับ) จัดท าระบบน้ าในแปลงเส้นทางธรรมชาติ     

ท่ีมีชีวิต และจัดท าป้ายส่ือความหมาย  
๓๖) พัฒนาเส้นทางธรรมชาติท่ีมีชีวิต แสดงถึงการจัดการดิน น้ า และป่ารวมถึง พืชสมุนไพรการจัดหา

พืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาปลูกเสริม การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร  เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ศึกษาดูงาน 
และการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ 

๓๗) โครงการแปลงสาธิตระบบการให้น้ าพืชในแปลงไม้ผลเพื่อส่งเสริมอาชีพ  พื้นท่ี 2 ไร่  ไม้ผล    
พันธุ์ดี 7 ชนิด จ านวน 105 ต้น วางระบบการให้น้ าแบบมินิสปริงเกอร์และระบบน้ าหยด      
โดยขุดหลุมปลูกขนาด 1 x 1 x 1 เมตร  ปลูกเป็นแถวระหว่างต้น 4 x 4 เมตร  

๓๘) ร่วมกับงานส่งเสริมการเกษตร และงานศึกษาพัฒนาป่าไม้  ด าเนินกิจกรรมโครงการเฉลิม      
พระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ   ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (โครงการต่อเนื่อง)    
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จ านวน  2  แปลง  คือ แปลงสวนป่า  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 
2558  (พื้นท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต)  พื้นท่ี จ านวน 15 ไร่  ปลูกไม้ 5 ระดับ  พืชสวน
สมุนไพร และ แปลงสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  (บริเวณประตูทางเข้าภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
ด้านซ้ายมือ) พื้นท่ีรวม 15 ไร่ 

๓๙) ติดตามผลโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (โครงการต่อเนื่อง) ซึ่งได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเมื่อ
ปีงบประมาณ 2558 , 2559 , 2561 จ านวน 10 รุ่น ( ร.ร.ตชด.บ้านย่านซื่อ , ร.ร.ตชด. บ้าน
ท่าวังหิน , ร.ร.ตชด.บ้านเขาจ้าว , ร.ร.บ้านห้วยทรายประชาสรรค์ , ร.ร.บ้านพุหวาย , ชุมชนบ้าน
โป่ง ส าโหรง , บ้านโป่งแย้ ,  ชุมชนบ้านม่วง,วัดไร่มะม่วงตามพระราชด าริฯ ดอนขุนห้วย , ชุมชน
บ้านบ่อน้ าออก จ.ราชบุรี) 

๔๐) ด าเนินโครงการโรงสีข้าวครบวงจรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ รวบรวมพันธุ์ข้าว  
พัฒนาพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวเปลือก การจัดหาข้าวเปลือก การผลิตข้าวสาร บรรจุภัณฑ์         
การจัดการผลผลิตต่อเนื่อง และการให้บริการกับประชาชน   

๔๑) โครงการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ จัดท าปุ๋ยหมัก จ านวน 4,000 ตัน จะด าเนินการ  
ห้วงระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2563  สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ของศูนย์ศึกษา       
การพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อพัฒนาสภาพของดินในพื้นท่ีด าเนินการ สนับสนุนโรงเรียนซึง่อยู่ใน 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ านวน 15 โรงเรียน  
รวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นท่ีรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ   

๔๒) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  (โครงการเพาะเห็ด)  ถ่ายทอดความรู้ โครงการสาธิตการ 
เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน พร้อมมอบก้อนเช้ือเห็ด  ให้กับ นักเรียนในโรงเรียน  ตชด. รวม 11 
โรงเรียน  โรงเรียนละ 500 ก้อน และติดตามประเมินผลการเพาะเห็ดของโรงเรียน ตชด. พร้อม
เก็บข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  

๔๓) จัดโครงการเสริมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จ านวน 4 เรื่อง  
- การท าแชมพูมะค าดีควาย 1 รุ่น  10 ราย  
- การท าน้ ามันเหลือง  1 รุ่น  15 ราย 
- การท าน้ ามันเขียว  1 รุ่น  15 ราย 
- เรียนรู้เมนูอาหารกับเซฟในครัว 400 ราย 

๔๔) ประสานกับโรงเรียนพืน้ท่ีรอบศูนย์ฯ วางแผนและประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ  ให้การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนจ านวน 15 โรงเรียน 
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๔๕) สนับสนุนกลุ่มประชาชนหมู่บ้านรอบศูนย์ เข้าร่วมในจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม 

๔๖) สนับสนุนผลผลิตท้ังจากพืชและสัตว์ ให้กับกองอ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ    
เพื่อด าเนินการโครงการสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับ จนท.ของศูนย์ฯ  

๔๗) จัดนิทรรศการและร่วมออกพื้นท่ีบริการประชาชนในโอกาสต่างๆ เมื่อได้รับการประสานจาก
สถานศึกษาหรือหน่วยราชการ เช่น โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี , นิทรรศการสถานศึกษา เป็นต้น 

๔๘) โครงการสถานีตรวจวัดอากาศ  ท่ีท ำกำรสถำนีฯ ต้ังอยู่ภำยในพื้นท่ีของโครงกำรศึกษำทดลอง
ด้ำนพืชเพื่อส่งเสริมอำชีพ (146 ไร่)  ด ำเนินกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ -
อากาศ พื้นท่ีโดยรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ   

- จดบันทึกข้อมูลพื้นฐานไว้อย่างสม่ าเสมอ  เช่น ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ  ความช้ืนในดิน
และอากาศ  อัตราการระเหยของน้ า  ความเข้มและความยาวนานของแสงแดดในแต่ละ
ฤดูกาล เป็นต้น  แล้วจัดส่งข้อมูลให้กับกรมอุตุนิยมวิทยา ทุกส้ินเดือน โดยกรมอุตุนิยม- 
วิทยา จะส่งข้อมูลต่อให้กับส านักงาน กปร. เพื่อจะร่วมกันประมวลผลในรอบ 2 ปี ( โดย
จัดเก็บข้อมูลห้วงระยะท่ี 1 เมื่อปีงบประมาณ 2560-2561 ห้วงระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 
2562-2563)  เพื่อน าข้อมูลไปบริหารจัดการในด้านวิชาการเกษตร  เช่นกระบวนการ
ควบคุมสมดุลของน้ า อัตราการระเหยและคายน้ าของ  พืชชนิดต่างๆ น าสู่การเผยแพร่แก่
เกษตรกร ผู้ท่ีสนใจและส่วนราชการต่างๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทรายฯ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร  

- เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับผู้สนใจด้านอุตุนิยมวิทยา 
- จัดซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ต่ าสุด,สูงสุด,ไอโกรกราฟ อย่างละ 1 เครื่อง 
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติประจ าเดือนให้กับงานอ านวยการขยายผลทุกวันท่ี 30 ของเดือน 

๔๙) สนองพระราชด าริในโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

๕๐) สนองพระราชด าริในศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุก ตามพระราชด าริ                     
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๕๑) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี บช.ตชด. ประจ าปีงบประมาณ 2565 
และนโยบายการปฏิบัติราชการประจ าปี 2565 ของ ผบช.ตชด. 

๕๒) สรุปรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน รอบสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และรอบปี  ส่งให้
ส านักงาน กปร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๕๓) ประเมินผลแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ.2560 – 2565 
ระยะด าเนินการ 1 ปี (2565) 
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ง.  งานพัฒนาพื้นที่โครงการพิเศษ 5 ไร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมกับงานศึกษาทดลอง
และขยายผล ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาฯ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผล
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้ 
1) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5 ไร่ ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย

ทรายเนื่องมาจากพระราชด าริ  สถานท่ีด าเนินโครงการ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทรายฯ ด้านทิศเหนือ ติดถนนบายพาสเล่ียงเมืองชะอ า-หัวหิน  โดยจัดท าแปลงสาธิต
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อใช้เป็นแปลง ศึกษา ทดลอง และสาธิต ให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกร  ใช้
เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของประชาชนท่ัวไปท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ หน่วยงานราชการ 
และสถานศึกษาต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ศูนย์
แสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตรในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

2) พัฒนาผลผลิตอย่างต่อเนื่องหรือสร้างความแตกต่าง (เอกลักษณ์) ให้กับผลผลิตทางการเกษตร  
3) ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้ (เมล็ดและกิ่งพันธุ์) แก่เกษตรกร 
4) จัดอบรมองค์ความรู้ด้านพืชและสัตว์ เพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร พร้อมแจกจ่ายปัจจัย

ทางการผลผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ต้นพันธุ์ พันธุ์ปลา เป็นต้น 
5) ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อให้เกษตรกรสามารถอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีจ ากัดได้อย่างมี

คุณภาพยิ่งยืนและมั่นคงตลอดไป 
6) จัดต้ังศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้ากลุ่มอาชีพและสินค้า

หัตถกรรม 
7) ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิต การสร้างตลาด วิเคราะห์การตลาด วิธีส่ง-ออกสินค้าและ 

วิธีการซื้อ-ขายผลผลิตล่วงหน้า  
8) ให้ความรู้ ความเข้าใจในการตลาดในโลกออนไลน์ (Digital Marketing) การซื้อ-ขายออนไลน์ 
9) น านวัตกรรมช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เช่น การเปล่ียนปั๊ม

ธรรมดาเป็นปั๊มออโตเมติก,เปิดประตูเล้าไก่ด้วยกลอนไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น 
10) จัดท าระบบน้ าส าหรับพืชในแปลงพื้นท่ี 5 ไร่ และปรับปรุงระบบน้ าในแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ 
11)    ส่งเสริมภาคการเกษตร แนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ ให้ปริมาณการ

ผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน “การตลาดน าการผลิต”  ให้เกษตรกร
เช่ือมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ค้า 

12)  สรุปรายงานผลการปฏิบัติในรอบเดือน ส่งให้ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
 

จ.  งานประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมกับงานศึกษาทดลองและขยายผล  
ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาฯ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลพัฒนาและถ่ายทอด 
องค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้ 

1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน social media  อย่างต่อเนื่อง ให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตามความต้องการของประชาชน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
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แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 2565   

ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อ
สนับสนุนการขยายผลแนวพระราชด าริ และ    องค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่ประชาชนในพื้นท่ี 
โดยเฉพาะการกระตุ้นจิตส านึกประชาชนในพื้นท่ี ให้ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ค านึงถึงคุณค่า
และอนาคต มีส่วนร่วมในดูแล   รักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ร่วมถึง
หน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงาน ให้ทราบแนวทางการด าเนินงานและตระหนักถึงภารกิจและหน้าท่ี
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

3) ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริให้เป็นท่ีรู้จักของสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนพื้นท่ีโดยรอบศูนย์เรียนรู้ฯ นั้นๆ เพื่อให้สามารถมาใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ได้
อย่างเต็มท่ี 

4) ประสานงานขอความร่วมมือหรือให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐหรือเอกชนในการ
ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ฯ 

5) สนับสนุนสถาบันการศึกษา นักศึกษา นักเรียน และเยาวชน  ให้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่      
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ หรือต่อยอดผลส าเร็จของศูนย์ศึกษาฯ ผ่านการจัดท าโครงการ 
โครงงาน  หรือกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ   

6) สนับสนุนการออกแบบและจัดท าเอกสารองค์ความรู้ ป้ายส่ือความหมาย ให้กับงานต่างๆของ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

7) จัดตารางและน าเข้าเย่ียมชมหรือศึกษาดูงาน ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเวลาของคณะ     
ท่ีเข้าเย่ียมชมหรือคณะท่ีเข้าศึกษาดูงาน  โดยเฉพาะพื้นท่ีสาธิตภายนอกศูนย์ศึกษาการพัฒนา   
ห้วยทรายฯ  ให้กระจายไปยังเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จในพื้นท่ีต่างๆ ให้มาก ยกเว้นคณะ   
แจ้งความประสงค์ท่ีจะเย่ียมชมหรือศึกษาดูงานเฉพาะเรื่อง 

8) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายส าคัญของผู้บัญชาการส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ           
ผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

9) สนับสนุนองค์ความรู้ท้ังในรูปแบบเอกสารและแผ่นซีดี  ให้กับงานขยายผล ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ บช.ตชด.ประจ าปี 2565 และนโยบาย ผบช.ตชด.ประจ าปี 2565 ให้ต ารวจ
ตระเวนชายแดน  น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  

10) จัดรายการทางสถานีวิทยุ “สถานีวิทยุจุดเรียนรู้วิทยุชุมชนคนห้วยทรายฯ” คล่ืน FM 91.75 
MHz. ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 15.00 - 17.00 น. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานโครงการ
พระราชด าริฯ และพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด าเนินโครงการกิจกรรมตอบค าถามเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการพระราชด าริ   ผ่านรายการทางสถานีวิทยุ “ศูนย์ห้วยทราย ห่วงใยประชาชน”  
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แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 2565   

11) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการ
ด าเนินงานและส่งเสริมภาพพจน์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  สู่สายตาประชาชนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ www.huaysaicenter.org และ 
www.facebook.com / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

12) ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร ในเว็บไซด์ 
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

13) จัดท าเอกสารเผยแพร่ เอกสารองค์ความรู้ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้มาศึกษาดูงาน  จัดบริการข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  ส าเนาข้อมูลลงแผ่น  CD  หรือ 
DVD แล้วแต่กรณีให้กับประชาชนผู้มารับบริการ   

14) พัฒนาปรับปรุงเอกสารแผ่นพับให้เหมาะสมกับคณะท่ีมาเย่ียมชมและศึกษาดูงาน 
15) จัดนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
16) ถ่ายท าวีดีโอลงโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนท่ีสนใจ 
17) จัดต้ังจุดคัดกรองประชาชนท่ีเดินทางเข้า-ออกศูนย์ศึกษาฯ 
18) จัดท าป้ายส่ือความหมาย และพัฒนาป้ายส่ือความหมาย ป้ายพลาสวู๊ด  
19) จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นักวิชาการ, เอกสารองค์ความรู้ 
20) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบให้กับส่วนเกี่ยวข้อง   

 

ฉ. งานสนับสนุน ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาฯ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านขยายผลการพัฒนา 
    และถ่ายทอดองค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้  

1) สนับสนุนการเคล่ือนย้าย การซ่อมสร้าง การขุดและการปรับไถพื้นท่ี ให้กับงานและหน่วยงาน
ต่างๆท่ีด าเนินงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  

2) ปรนนิบัติบ ารุง ซ่อมบ ารุง เครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล  งานโยธา และงานไฟฟ้า 
3) สนับสนุนทางการช่างด้านต่างๆ ให้กับงานต่างๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ในการ

ปรับปรุง พัฒนาสถานีเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรม การจัดท าโครงป้าย แผ่นป้ายต่างๆ รวมถึง  
การตดิต้ังป้าย เมื่อได้รับการประสาน 

4) สนับสนุนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (5 ไร่ ) 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  

5) ปฏิบัติการสนับสนุนอื่นๆ ในภารกิจของหน่วย ตามส่ังการของผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ 

6) สนับสนุนการส ารวจ การดูแลรักษา การปรับปรุงและการซ่อมแซม คันดินกั้นน้ า (Terracing) 
และคันดินเบนน้ า (Diversion)    

7) งานสนับสนุนรับผิดชอบในการกลบฝังขยะ ของเสียตามโครงการก าจัดและบ าบัดของเสียภายใน
พื้นท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตามค าแนะน าของงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ  

8) เตรียมความพร้อม เครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และเจ้าหน้าท่ีพร้อมปฏิบัติการสนับสนุน 
อืน่ๆ เมื่อได้รับส่ังการ 

http://www.huaysaicenter.org/
http://www.facebook.com/
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ช. งานพัฒนาพืน้ที่และโครงสร้างพื้นฐานตามแนวพระราชด าริ ศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาฯ 
    ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ด้าน 
    การบริหารจัดการองค์กร ดังนี้  

1) ส ารวจ รางวัด การครอบครองพื้นท่ีของประชาชนในพื้นท่ีโครงการเพื่อใช้ประกอบการด าเนินการ
ออกเอกสารต่างๆ ท่ีต้องผ่านความเห็นชอบจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

2) ส ารวจพื้นท่ีป่ารอบท่ีต้ังโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ 
ท าลายป่า และป้องกันไฟป่า สรุปรายงานผลการปฏิบัติ  

3) สนับสนุนการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามประเภทจิตอาสา 3 
ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามวงรอบของกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร. เป็นต้น ให้กับส่วนเกี่ยวข้องทราบ   

5) ปฏิบัติการสนับสนุนอื่นๆ ในภารกิจของหน่วย ตามส่ังการของผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ 

ซ. งานศึกษาพัฒนาป่าไม้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ      

          1. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา โครงการศึกษาทดลองการใช้
หญ้าแฝกปรับปรุงดินท่ีแข็งเป็นดาน เพื่อศึกษาถึงสภาพของดิน และผลกระทบการปลูกหญ้าแฝกในการพัฒนา
ท่ีดินท่ีแข็งเป็นดาน  ศึกษาทดลองปลูกพันธุ์ไม้ชนิดท่ีสามารถปลูกให้ข้ึนอยู่ได้ในพื้นท่ีดินท่ีแข็งเป็นดาน  ศึกษา
ทดลองศักยภาพของรากหญ้าแฝกและจุลินทรีในการพัฒนาดินควบคู่กับการปลูกพืช / ผักสวนครัว / ไม้ผล 
ชนิดต่าง ๆ และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของการปลูกพันธุ์ไม้ร่วมกับหญ้าแฝก  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ประชาชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ท่ีสนในเข้ามาศึกษาหาความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพได้  โดยยึดแนวพระราชด าริเป็นหลักในการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา  ซึ่งในปงีบประมาณ  2565 
จะด าเนินการเพาะช าหญ้าแฝกเพื่อใช้ในการปลูกพืชและงานศึกษาทดลองต่างๆ ไม่น้อยกว่า 60,000 กล้า  
เพื่อด าเนินโครงการในแปลงงานศึกษาทดลอง ดังนี้  

๑) บริเวณแปลงดินท่ีแข็งเป็นดาน แปลงท่ี 1   ด าเนินการก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยหมักให้กับพันธุ์ไม้และ
หญ้าแฝก, ปลูกซ่อมหญ้าแฝกในแปลงศึกษาทดลอง , ตัดแต่งใบหญ้าแฝกในแปลง ให้น้ าตาม
ความเหมาะสม โดยดูท่ีปริมาณน้ าและสภาพอากาศ ,  ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ทรงปลูก (กันเกรา) และ
หญ้าแฝกทรงปลูก จ านวน 1 แนว ,  ดูแลบ ารุงรักษาแปลงปลูกพันธุ์ไม้ยางนาและไม้โมกมัน  , 
ก าจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบแปลง ใส่ปุ๋ยคอก (มูลโค) , ปลูกซ่อมพันธุ์ไม้ยางนา , จัดหาแหล่งน้ า 
โดยวิธีการใช้วงกลมซีเมนต์ต่อ จ านวน 12 วง , ปลูกเสริมพันธุ์ไม้โดยวิธีการหยอดเมล็ด จ านวน 
5,000 เม็ด พร้อมติดตามอัตราการงอกของเมล็ดและอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ , ศึกษา
ทดลองปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เพื่อศึกษาการอยู่รอดของพันธุ์ไม้ในดินท่ีแข็งเป็นดานโดยใช้พันธุ์ไม้
พื้นเมือง จ านวน 10 ชนิด (ส าโรง ประดู่ป่า มะกอกป่า ซิก มะขามป้อม หางนกยูง สะเดา ยาง
นา หว้า มะม่วงพวง ) ,   ตรวจสอบการซึมน้ าในบ่อดินท่ีแข็งเป็นดาน , ทดสอบการเพิ่มของช้ัน
หน้าดินในแปลง จ านวน 3 จุด, ปรับปรุงแปลงปลูกพันธุ์ไม้ป่าเรียกสัตว์ จ านวน 10 ชนิด 50 
ต้น (เชอรี่ ตะขบบ้าน หรือตะขบป่า กร่าง หว้า มะขามเทศ โพธิ์ ไทร มะขามป้อม มะกอกป่า 
สะเดา) 
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๒) บริเวณแปลงดินท่ีแข็งเป็นดาน แปลงท่ี 2     ด าเนินการฟืน้ฟูสภาพพื้นท่ีแปลง โดยวิธีการ    
ก าจัดวัชพืช เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ปรับปรุงหลุมดินท่ีสกัดลงไปท่ีความลึก 3 เมตร เพื่อศึกษา
คุณลักษณะช้ันดินของดินท่ีแข็งเป็นดาน จ านวน  1  หลุม , ปลูกเสริมพันธุ์ไม้โดยวิธีการ          
หยอดเมล็ด จ านวน 1 ชนิดพันธุ์ (ไม้แดง) จ านวน 200 เมล็ด ,  ติดตามผลอัตราการงอกและ
การรอดตายของพันธุ์ไม้  ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 

๓) บริเวณแปลงดินดาน 3 (T2)  บริเวณแปลงศึกษาทดลองของ วช. เขาบ่อขิงด้านทิศตะวันตก    
ด าเนินการ ปลูกเสริมพันธุ์ไม้ด้วยวิธีการหยอดเมล็ด 2 ชนิด (ส าโรง, มะค่าโมง) จ านวน 2,000 
เมล็ด , ปลูกเสริมพันธุ์ไม้ในพื้นท่ีแปลง 5 ชนิด (กระถินเทพา , ไม้แดง , มะค่าโมง , มะม่วง -    
หิมพานต์ , พะยูง) จ านวน 250 ต้น ติดตามผลอัตราการงอกและการรอดตายของพันธุ์ไม้  
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี  ปลูกซ่อมแซมหญ้าแฝกภายในแปลง จ านวน 2 ครั้ง พร้อมบ ารุงรักษา 
ตัดแต่งใบหญ้าแฝก รดน้ า ก าจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง 

๔) แปลงสาธิตส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ด าเนินการ ปลูกซ่อมพันธุ์ไม้โดยวิธีการหยอดเมล็ด 
จ านวน 500 เมล็ด พร้อมติดตามอัตราการงอกของเมล็ด  และอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม้  ,  
ปลูกซ่อมหญ้าแฝกภายในแปลง 300 ต้น 

๕) บริเวณแปลงดินท่ีแข็งเป็นดานแปลงท่ี 4    ด าเนินการปลูกเสริมพันธุ์ไม้โดยวิธีหยอดเมล็ด 
จ านวน 3 ชนิด 1,000 ต้น (มะค่าโมง, มะขามเปรี้ยว,ส าโรง) ติดตามอัตราการงอกของเมล็ด 
และอัตราการอยู่รอดของพันธุ์ไม ้,    บ ารุงรักษาเส้นทางท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเคยเสด็จฯ พร้อมบ ารุงรักษาต้นไม้ รดน้ า 
ก าจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง 

๖) บริเวณแปลงดินท่ีแข็งเป็นดานแปลงท่ี 5    (แปลงสาธิตการปลูกพันธุ์ไม้ร่วมกับหญ้าแฝกใน
รูปแบบต่างๆ ในสภาพดินท่ีแข็งเป็นดาน บริเวณเขาทองด้านทิศตะวันออก ) ปลูกหญ้าแฝกใน
รูปแบบต่างๆ และปลูกพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพดินท่ีแข็งเป็นดานแต่ละประเภท 

๗) บริเวณแปลง 80 เนื้อที่ประมาณ 11 ไร่  ปลูกซ่อมพันธุ์ไม้ในแปลงสาธิต , ปลูกซ่อมแปลงหญ้า
แฝก,  ปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบวงกลมร่วมกับพันธุ์ไม้ผลและผักสวนครัว เนื้อที่ประมาณ 0.5 ไร่ ,  
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ดาวเรือง) บนเนินดินท่ีแข็งเป็นดาน 2 ครั้ง,ปลูกพืชปรับปรุงสภาพดินท่ี
แข็งเป็นดาน (ถ่ัวเขียว , ปอเทือง ) จ านวน  2 ครั้ง งานบ ารุงรักษาใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกให้กับ  
พันธุ์ไม้ในแปลง ปีละ 2 ครั้ง 

๘) บริเวณแปลง 84  พรรษา เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่    ด าเนินการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุง
บ ารุงดินพร้อมใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก , ปลูกผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ (ดาวเรือง) 2 ครั้ง 
จ านวน 2,000 ต้น , ซ่อมแซมป้ายนิทรรศการ จ านวน 5 ป้าย , บ ารุงรักษาแปลงสาธิต รดน้ า 
ก าจัดวัชพืช ท าหลุม คลุมโคน  และฉีดยาก าจัดแมลงศัตรูพืช ด าเนินการต่อเนื่องตลอดปี 
 

2. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผล การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกป่า  
ปลูกสร้างเสริมป่าและบ ารุงสวนเดิม ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ า เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น 
ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในธรรมชาติให้เป็นไปโดยสมบูรณ์  ศึกษาและเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาของป่าไม้ท่ีมีความ
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ซับซ้อนหลากหลาย จัดบริหารงานโครงการ ให้เป็นท่ีท่องเท่ียวและแสวงหาความรู้  ขยายผลสนับสนุนให้
ประชาชนปลูกไม้มรดกในพื้นท่ีกรรมสิทธิ์ของตนเอง เพื่อช่วยฟื้นฟูให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น เป็นการสาธิตและ
ขยายผลไปสู่ราษฎรชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้  ให้ร่วมกันช่วยดูแลและรักษาป่า 
ตลอดจนหน่วยงาน  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปเข้าศึกษาดูงาน เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์   
ท่ีมีคุณค่า  โดยได้ด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้  

1) โครงการปลูกสร้างเสริมป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ประกอบด้วย โครงการย่อย 5 โครงการ  ได้แก่ 
โครงการปลูกสร้างเสริมป่าและงานบ ารุงสวนเดิม , โครงการเพาะช ากล้าไม้ชนิดต่างๆ สนับสนุนโครงการอื่นๆ ,    
โครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืน (ฝายกึ่งถาวร)  และซ่อมฝายชะลอความชุ่มช้ืน (ฝายหิน)  , โครงการ
ป้องกันรักษาป่า และโครงการไม้มรดก  พื้นท่ีบริเวณ Check Dam สาย 1 สาย 2 เนื้อท่ีประมาณ  300  ไร่ 
พื้นท่ีเพาะช ากล้าบริเวณเรือนเพาะช า  ส านักงานศึกษาพัฒนาป่าไม้  งานบ ารุงรักษาสวนเดิมบริเวณสามเหล่ียม
ติดสนามกอล์ฟเลควิว เนื้อที่ประมาณ  300 ไร่  เป้าหมายและการด าเนินการ ดังนี้  

1.1) จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ   
1.2) เพาะช ากล้าไม้ชนิดต่างๆ ท่ีเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า ๕0,000 กล้า ควบคู่ไปกับการดูแล

รักษา  ตัดและย้ายกล้าไม้ในเรือนเพาะช า จ านวน 3 หลัง  โดยขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักร ในการขุดตักดิน และขนดินจากกองอ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

1.3) ปลูกสร้างเสริมป่าบริเวณเขาทองด้านทิศตะวันออก ด้วยพันธุ์ไม้ท่ีเพาะช าได้ท่ีเหมาะสม  
เนื้อที่ประมาณ  300 ไร่ 

1.4) บ ารุงรักษาสวนเดิมและซ่อมป่าบริเวณ Check Dam สาย 1-2 เนื้อที่ประมาณ 300 ไร ่
1.5) บ ารุงรักษาสวนเดิมบริเวณสามเหล่ียมติดสนามกอล์ฟเลควิล เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่   
1.6) งานสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนของน้ าในบริเวณพื้นท่ีศูนย์ฯ (ฝายกึ่งถาวร) 
1.7) จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกนัไฟป่า  
1.8) ลาดตระเวนเข้าระวังทรัพย์สินของทางราชการท่ีอยู่ในพื้นท่ีโครงการฯ     
1.9) สนับสนุนกล้าไม้ให้กับประชาชนน าไปปลูกในพื้นท่ีของตนเอง เพื่อการใช้สอย และเป็น    

ไม้มรดกต่อไป 
1.10) ดูแลบ ารุงรักษาไม้มรดก ไม้สัก ท่ีปลูกไว้ในพื้นท่ีและด าเนินการปลูกซ่อมพันธุ์ไม้สัก 
1.11) ดูแลบ ารุงรักษาไม้มรดก ไม้กระยาเลย ก าจัดวัชพืช ท าหลุมคลุมโคน 1 แปลง เนื้อที่ 10 ไร่ 

พื้นท่ีด าเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ  2564 
2) โครงการพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้ไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ( โครงการต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน) 
 

2.1) พื้นท่ีด าเนินการตั้งอยู่ด้านซ้ายเชิงถนนทางเข้าส านักงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ     
(กอ.ศูนย์) เนื้อที่ด าเนินการเดิม ประมาณ 15 ไร่ และขยายพื้นท่ีด าเนินการเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 23 ไร่ รวมพื้นท่ีด าเนินการท้ังส้ิน ประมาณ 38 ไร่ 

2.2) เป้าหมายและการด าเนินการ  จัดซื้อเสาะแสวงหาพรรณไม้ม่วงชนิดต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 
200 ชนิด  ปรับปรุงพื้นท่ีและจัดภูมิทัศน์ในด้านการปฏิบัติและเชิงวิชาการ เพื่อเป็นท่ีศึกษา
องค์ความรู้พักผ่อนหย่อนใจ ท่ีมีประสิทธิภาพแหล่งหนึ่งในภูมิภาคแห่งนี้ 
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2.3) การด าเนินการปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงบ ารุงดินท่ีแข็งเป็นดานเพื่อการอนุรักษ์พรรณ 
ไม้ม่วง ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ภายใต้การด าเนินงานของงาน
ศึกษาพัฒนาป่าไม้ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย 
ดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อและจัดหาพันธุ์ไม้ม่วงและพันธุ์พืชอื่นเท่าท่ีจ าเป็น และเห็นสมควร 

เพื่อส่งเสริมความสวยงามและยั่งยืนต่อไป ( ด าเนินการจัดซื้อแล้วบางส่วน ปัจจุบันยังไม่
ครบตามจ านวน ) 

- กิจกรรมท่ี 2 ปลูกซ่อมและปลูกเสริมพรรณไม้ม่วง ปลูกซ่อมพรรณไม้ล้มลุก พรรณไม้
เล้ือย พรรณไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้น้ า ผักสวนครัวและหญ้าแฝก ตลอดท้ังปี 

- กิจกรรมท่ี 3  บ ารุงรักษาแปลงพันธุ์ไม้ม่วง โดยการปลูกเสริมปลูกซ่อมพันธุ์ไม้ล้มลุก 
พันธุ์ไม้เล้ือย พันธุ์ไม้รอเล้ือย พันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้น้ า ผักสวนครัว และหญ้าแฝก 
ตลอดท้ังปี 

- กิจกรรมท่ี 4 ขยายพันธุ์พรรณไม้ดอกไม้ประดับภายในแปลง 
3) โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้มงคลประจ าจังหวัด 77 จังหวัด   เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้และ 

ข้อมูลพรรณไม้มงคลประจ าจังหวัด มารวบรวมไว้ในพื้นท่ีโครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วย
ทรายฯ  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพันธุ์ไม้มงคลประจ าจังหวัด และเป็นองค์
ความรู้ เผยแพร่ให้แก่ประชาชน นักศึกษาท่ีสนใจ  และเป็นแหล่งนันทนาการให้คณะศึกษาดูงาน
ต่าง ๆ ท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน 

3.1) พื้นท่ีด าเนินโครงการ ต้ังอยู่ ท่ีบริเวณทางเข้ากองอ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา          
ห้วยทรายฯ ด้านทิศเหนือ  เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ 

3.2) เป้าหมายและการด าเนินการ  ส ารวจและรวบรวมชนิดพรรณไม้มงคลประจ าจังหวัด จ านวน 
77 จังหวัด (กะซะลองค า ทองกวาว  เล้ียวดอกขาว สารภีไทย ยมหิน กระพี้จ่ัน ขะจาว 
จามจุรี สัก สาธร ยางนา กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ รัง ล าดวน มะค่าแต้ กระบก ขี้เหล็กบ้าน 
อินทนิลน้ า มะหาด พฤกษ์ กันเกรา สนสามใบ กระบาก ชิงชัง พะยูง สิรินธรวัลลี ตะเคียน
หิน ช้างน้าว ไทรย้อย สีเสียดแก่น มะตูม สุพรรณิการ์ จันทร์หอม อินทราชิต นนทรี หมัน  
ปาริชาติ บุนนาค ปีบ  มะขาม พิกุล โพทะเล จิกทะเล สัตตบรรณ ตะแบกจา มะกล่ าต้น 
ตาลโตนด มะเกลือ มะพลับ สะเดา จัน ประดู่ป่า หูกวาง สารภีทะเล นนทรีป่า โพศรีมหา
โพธิ์ มะขามป้อม แดง ขานาง หว้าโมกมัน เกด ทุ้งฟ้า มะเด่ือชุมพร ศรีตรัง แซะ ตะเคียมซึม
ตาแมว ตะเคียนทอง เทพธาโร พะยอม ประดู่บ้าน ศรียะลา อบเชย สะเดาเทียม ซึก เค่ียม ) 

3.3) จัดท าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้มงคล ประจ าจังหวัด 77 จังหวัด 
3.4) จัดท าป้ายแสดงความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้มงคลประจ าจังหวัด จ านวน 77  ป้าย 
3.5) รวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารในแบบรูปเล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ 
3.6) ปลูกพืชและพันธุ์ไม้ท่ีหายากเสริมในแปลง เช่น มะเฟือง มะรุม ตะลิงปลิง เป็นต้น 
3.7) รวบรวมข้อมูลจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้  
3.8) ประสานงานและร่วมสนับสนุนงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สนอง

พระราชด าริ 
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2. ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี 
     ก. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลองวิจัย และพัฒนา  (ด าเนินการร่วมกับงานศึกษา 
พัฒนาป่าไม้) ดังนี ้

1) โครงการตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาป่าไม้ ท าการศึกษาการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรป่าไม้ท่ีมี     
การฟื้นฟูและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ในพื้นท่ีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  ได้แก่    
แปลงปลูกป่าท่ัวไป  แปลงปรับปรุงระบบนิเวศ  แปลงวนเกษตร  แปลงปลูกป่า 3 อย่าง      
ระบบภูเขาป่า การจัดท าฝายต้นน้ าล าธาร และ ป่าเปียก เป็นต้น  

1.1) ท าการเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาช้ีวัดด้านป่าไม้               
จ านวน 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  ก าหนดจัดท าแปลงตัวอย่าง ขนาด 40x40 เมตร              
ในแต่ละแปลงตัวอย่างก าหนดวางแปลงย่อย  ดังนี้ 

- วางแปลงขนาด  10x10 เมตร  จ านวน  16  แปลง 
- ในแต่ละแปลงย่อย แบ่งแปลงย่อยออกเป็นแปลงขนาด 10 x 10 เมตร , 4 x 4 เมตร  

และ 1 x 1 เมตร แล้วท าการส ารวจชนิดพันธุ์ไม้  ตรวจวัดความโตและความสูงของ
ต้นไม้ เพื่อหาค่าความหนาแน่น  ความถ่ี  ความเด่น  ค่าความส าคัญของพันธุ์ไม้  ความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของพันธุ์พืชในสังคม  โดยท าการ
บันทึกลักษณะของพันธุ์พืช ดังนี้  
ก. แปลงย่อยขนาด 10X10 ม.  ท าการบันทึกข้อมูลได้แก่  ชนิดของพันธุ์ไม้ท่ีมี 

เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีความสูง 1.30 ม. ต้ังแต่ 4.50 ซม.ขึ้นไป ความโตและความ
สูงของพันธุไ์ม ้

ข. แปลงย่อยขนาด 4X4 ม. ท าการบันทึกข้อมูลได้แก่  ชนิดของพันธุ์ไม้ท่ีมี
เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีความสูง 1.30 ม. น้อยกว่า 4.50 ซม. ความโตและความสูง
ของพันธุไ์ม ้
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ค. แปลงย่อยขนาด 1X1 ม. ท าการบันทึกข้อมูลได้แก่  ชนิดและจ านวนของพันธุ์ไม้ 
 

1.3)  ท าการส ารวจนกและสัตว์ป่าในพื้นท่ีศูนย์ฯ ห้วยทราย  
-     ก าหนดพื้นท่ีและเส้นทางส ารวจ  โดยส ารวจตามเส้นทางภายในพื้นท่ีโครงการ       

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
-     ท าการศึกษาความชุกชุม  และ   จ านวนของชนิดนกและสัตว์    โดยการส ารวจ

โดยตรง  ( Direct  count )  ต้ังแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ตรวจสอบ ชนิดและ
จ านวนนกท่ีพบท้ังสองด้านของแนวส ารวจด้วยกล้องส่องทางไกล  จ าแนกชนิด บันทึก
ข้อมูลและถ่ายภาพ 

-     ระยะเวลาในการส ารวจ ท าการส ารวจตามช่วงฤดูกาล  ได้แก่ ฤดูฝน  ฤดูหนาวและ     
ฤดูร้อน  

-     ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนชนิดนกและสัตว์ กับปัจจัยส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ  

1.4)  งานจัดท ารั้วลวดหนามรอบแปลงศึกษาตัวช้ีวัดด้านป่าไม้ จ านวน 7 แปลง 
๒) ท าการเก็บข้อมูลสมดุลน้ า (คุณภาพของลุ่มน้ า)  บริเวณลุ่มน้ าห้วยทรายเหนืออ่างเก็บน้ า       

ห้วยทราย  โดยจัดสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล  ได้แก่ การจัดท า  WEIR  และ       
การซ่อมแซมฝายต้นน้ า จ านวน 20 แห่ง 

๓) รวบรวมข้อมูลด้านตัวชี้วัดรายงานผลทุกเดือน  

ข. ด าเนินการด้านยุทธศาสตร์การขยายผล การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้   เป้าประสงค์   
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

1) ประสานงานกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สนองพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในโครงการ
ช่ังหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

2) โครงการพัฒนาป่าไม้ สนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ตลอดจน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น  พัฒนาแหล่งต้นน้ าล าธาร ปรับปรุงคุณภาพ
ของดินและส่ิงแวดล้อม   ให้มีศักยภาพในด้านการรับน้ า การเก็บกักน้ า และกันตะกอนดินให้ลงสู่
อ่างเก็บน้ ามากเกินไป  เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย และแหล่ง
อาหารของสัตว์  โดยได้ก าหนดกิจกรรมการด าเนินโครงการ การเพาะช ากล้าไม้มีค่า จ านวน 
150,000 กล้า ได้แก่ พันธุ์ไม้ถ่ินด่ังเดิม พันธุ์ไมท่ี้มีค่าทางเศรษฐกิจ พันธุ์ไม้สนับสนุนกลุ่มผู้ใช้
น้ า พันธุ์ไม้เฉลิมพระ-เกียรติ พันธุ์ไม้ท่ีมีความส าคัญของจังหวัด  เช่น ประดู่ แดง มะค่าโมง มะค่า
แต้ มะฮอกกานี หว้า คูน ตะแบก เสลา อินทนิล ก้ามปูพฤกษ์ นนทรี โพธิ์ ไทร เป็นต้น เพื่อ
แจกจ่ายแก่หน่วยงานและราษฎรท่ัวไป จ านวน 50,000 กล้า 

 

3) งานการจัดท าฝายต้นน้ าล าธาร    
- จัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริโดยใช้วัสดุท้องถิ่น จ านวน 20 

แห่ง  บริเวณท่ีเป็นร่องน้ า  ล าห้วย ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และ
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บริเวณใกล้เคียง  ได้แก่  เขาทอง  เขาบ่อขิง เขาหุบสบู่ เขาหนอกวัว เป็นต้น  เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของแหล่งน้ าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการช่วยชะลอการไหลของน้ า  
ช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าหรืออ่างเก็บน้ า ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดการ    
ต้ืนเขิน และเป็นการเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับพื้นท่ีป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ห้วงการ
ปฏิบัติต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

- การจัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน ยาว 2-3 เมตร จ านวน 50 ฝาย 
4) โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช  เพื่อสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม ้ สัตว์ป่า 
ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ให้  ดีขึ้น  พัฒนาแหล่งต้นน้ าล าธาร ปรับปรุง
คุณภาพของดินและส่ิงแวดล้อมให้มีศักยภาพในด้าน  การรับน้ า การเก็บกักน้ า และกันตะกอน
ดิน ไม่ให้ลงสู่อ่างเก็บน้ ามากเกินไป  เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งท่ีอยู่
อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า  ใช้ข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดโครงการฯ ก าหนดทิศทาง
และบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด    เผยแพร่  องค์ความรู้ในการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความ   อุดมสมบูรณ์อย่างสมดุลและยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริ    กิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  

4.1) กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
- ส ารวจพันธุ์ไม้ในพื้นท่ีเป้าหมาย เนื้อที่ 1,400 ไร่ ได้แก่ เขาเสวยกะปิ เขาทอง     

เขาบ่อขิง เขาน้อย เขากระปุก และเขารังแร้ง 
- จัดท าแนวกันไฟ  32  กม. บริเวณรอบๆ พื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช ได้แก่           

เขาเสวยกะปิ เขาทอง เขาบ่อขิง เขาน้อย เขากระปุก และเขารังแร้ง 
- จัดท าเส้นทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้ ระยะทาง 600 เมตร บริเวณเขาบ่อขิง  
 

4.2) กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
- บ ารุงรักษาแปลงปลูกพันธุกรรมพืชเขาเสวยกะปิ  เนื้อที่  97  ไร่ 
- งานดูแลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและพันธุ์ไม้ ระยะทาง 700 เมตร บริเวณ    

เขาเสวยกะปิ 
4.3) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

- จัดท าบันทึก รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ ทะเบียน ฐานข้อมูลของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ 

      4.4) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช    
- ท าการส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช แก่

นักเรียนบริเวณท่ีต้ังอยู่รอบศูนย์ฯ ในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 9 
โรงเรียน  (ด าเนินการกิจกรรม 1 ครั้ง ) 



23 
 

แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 2565   

- ท าการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ท่ีอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 4 แห่ง ( ด าเนินการ
กิจกรรม 1 ครั้ง )  

- จัดการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 รุ่น 40 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน  

- จัดอบรม ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน/อบต./เทศบาล ในพื้นท่ีรอบศูนย์ศึกษา 
- สนับสนุนให้โรงเรียน/อบต./เทศบาล สมัครเข้าเป้นสมาชิกสวนพฤกศาสตร์ 
- ร่วมกับงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ปรับปรุงข้อมูลพันธุกรรมพืช 

ในพื้นท่ีปกปัก จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมให้ทันสมัย 
- ส่งเสริม  เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะช ากล้าไม้  ปลูกป่า และการ

บ ารุงรักษา  และรับซื้อพันธุ์กล้าไม้จากราษฎรในการด าเนินงานป่าไม้หมู่บ้าน 

 

3. งานเพาะเลี้ยงและขยายพนัธุ์สัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ  

ก. ด าเนินการด้านยุทธศาสตร์การศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา เป้าประสงค์ด้านการอนุรักษ์และ  
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (โครงการต่อเนื่อง)  ดังนี้ 

๑) ด าเนินการเพาะเล้ียง ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์สัตว์ป่าท่ีหายากและก าลังจะสูญพันธุ์ให้มีปริมาณ   
เพิ่มขึ้นเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และสนับสนุนให้กับหน่วยงานในกรมอุทยานฯ เพื่อเพาะเล้ียง
ขยายพันธุ์เพิ่มเติมหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ   ปล่อยไว้รอบเขาเตาปูน เป็นสวนสัตว์ท่ีประชาชน
สามารถเขาเย่ียมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสัตว์บางส่วนท่ีปล่อยให้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติใน
พื้นท่ีป่าของโครงการ รวมถึง ดูแลสัตว์ป่าของกลาง  และดูแลสัตว์ป่าท่ีประชาชนและทางราชการ
มอบให้  

๒) ฟื้นฟูสภาพสมดุลธรรมชาติเกื้อกูลกันระหว่าง ดิน น้ า ป่า ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 
 

๓) ฟื้นฟูสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรมให้มีส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติท่ีเหมาะสมส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของ   
สัตว์ป่า  

๔) เป็นสถานท่ีศึกษาวิจัยด้านการเพาะเล้ียงสัตว์ป่า   

       ข.  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

1) ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกให้แก่เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ให้มีความรู้และความรักความเมตตา
ต่อสัตว์ และให้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

2) จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะบุคคลต่างๆ ท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน และให้บริการการศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าแก่นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีเข้าไปทัศนศึกษา    

3) ซ่อมแซมกรงสัตว์ปีก 15 กรง ซ่อมแซมโรงให้อาหารสัตว์ปีก 5 หลัง ซ่อมแซมกรงชะนี 1 กรง  
ซ่อมแซมกรงสัตว์กีบ 1 หลัง 

4) สนับสนุนข้อมูลและภาพถ่าย ให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อจัดท าเอกสารเผยแพร่  
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4. งานพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีและส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 

ก. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา  โดยรวบรวมตัวอย่างดิน 
    จากแปลงตัวชี้วัด จ านวน 12 แปลง และส่งวิเคราะห์  ตามห้วงระยะเวลา ท่ีก าหนดในคู่มือตัวชี้วัด   
    โดยประสานงานกับส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 สาขาเพชรบุรี และงานศึกษาพัฒนา ป่าไม้ 
    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ   
ข. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

1) โครงการขยายผลการฟื้นฟูดินเส่ือมคุณภาพ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปท่ีเดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน         

มีความรู้เรื่องดินและการจัดการดินได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- ใหค้วามรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะสมตามความต้องการของพืช 
- ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินและการอนุรักษ์น้ า   
- ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ  
- จัดท าแปลงสาธิตและแหล่งเรียนรู้งานพฒันาท่ีดินและส่ิงต่างๆ ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
2) จัดท าแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูดินท่ีเส่ือมคุณภาพ  

ภายในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน  5  ไร่  
3) สาธิตการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด พืชคลุมดิน ร่วมกับหญ้าแฝก  
4) สาธิตการปลูกพืชท่ีสามารถเจริญเติบโต ได้ดีในพื้นท่ีสภาพดินเส่ือมคุณภาพ โดยพื้นท่ีท่ีผ่านการ 

ฟื้นฟูจะจัดท าเป็นแปลงสาธิตในการปลูกและดูแลไม้ยืนต้นท่ีเหมาะสม  ส าหรับพื้นท่ีท่ียังไม่ได้
ด าเนินการฟื้นฟูจะจัดท าเป็นแปลงสาธิตการฟื้นฟูดินท่ีเส่ือมคุณภาพ  โดยการใช้หญ้าแฝก       
สายพันธุ์ต่างๆ ปุ๋ยพืชสด ปอเทือง 

5) งานดูแลบ ารุงรักษาแปลงสาธิตการฟื้นฟูสภาพภูมิประเทศแบดแลนด์  (Bad Land) ในด้านต่างๆ 
ท้ังด้านกายภาพ ฟิสิกส์ และเคมี  พื้นท่ีด าเนินการ บริเวณลุ่มน้ าเขาบ่อขิง และลุ่มน้ าห้วยทราย 
ภายในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี   
จ านวน  9 ไร่  โดยมแีผนการด าเนินงานดูแลบ ารุงรักษา แปลงสาธิตการฟื้นฟูสภาพภูมิประเทศ
แบดแลนด์ต่อเนื่องจากปี 2564 โดยมีเป้าหมายดังนี้  

- เกษตรกรและประชาชนมีความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ดินและการใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  

- ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและประชาชนท่ัวไปท่ีเดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน มี
ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน   

- เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี  
- เกษตรกรมีแหล่งเรียนรู้ด้านงานพฒันาท่ีดิน จ านวน ๑5 แปลง 
- พื้นท่ีการเกษตรรอบศูนย์ฯ ห้วยทราย ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ครอบคลุมพื้นท่ี  
- พัฒนาพื้นท่ีภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตลอดจนศูนย์เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
- จัดท าแปลงสาธิตการใช้หญ้าแฝกสายพันธุ์ตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพ          

ภูมิประเทศแบดแลนด์ 
- สาธิตการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด  พืชคลุมดิน  ร่วมกับหญ้าแฝก 
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- สาธิตการใช้ประโยชน์จากบ่อเก็บความช้ืนในสภาพภูมิประเทศแบดแลนด์ 
6) สนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกให้กับโรงเรียนในพืน้ท่ีรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.)  หน่วยงานราชการต่างๆ  และประชาชนท่ัวไป  
7)  สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก และการปรับปรุงบ ารุงดินโดยอินทรีวัตถุแก่หน่วยงาน   

เกษตรกร  ประชาชนท่ัวไป และ ร.ร.ตชด. 
8) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า,เครื่องพ่นน้ า,เครื่องสูบน้ า,เครื่องตัดหญ้า,ปริ้นเตอร์และยานพาหนะ  

5 . งานชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบุรี  
ก. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา โดยด าเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลตามท่ีได้ก าหนดไว้ในคู่มือตัวชี้วัดด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ประสานกับเจ้าหน้าท่ีกรมชล -
ประทานด าเนินการตรวจวัดคุณภาพของน้ าในอ่างเก็บน้ า ท้ัง 7 อ่างในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ า 
และรายงานผลตามห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในคู่มือตัวชี้วัด 

ข. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 
1) บริหารจัดการเครือข่ายอ่างเก็บน้ า โดยสูบน้ าจากคลองส่งน้ าท่ีมาจากเข่ือนเพชรบุรี มาลงยัง

บ่อพักน้ าเขากระปุก , สนับสนุนข้อมูลน้ า และแนวทางการใช้น้ าให้กับกองอ านวยการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีโครงการฯ 

2) ส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มเติมและแสวงความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ า ในการดูแลและบริหาร 
จัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการน้ า ในระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ า 

6. งานวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (โครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อส่งเสริม 
     อาชีพ (146 ไร่)  ) 

ก. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ดังนี ้
1) ด าเนินการแปลงตัวชี้วัดระบบเกษตรผสมผสาน และจัดเก็บตัวช้ีวัดด้านพัฒนาการเกษตร       

ตามรายละเอียดและห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในคู่มือตัวชี้วัด 
2) ทดสอบพันธุ์พืชและระบบการผลิตท่ีปลอดภัย พัฒนาและส่งเสริมขบวนการผลิตพืชท่ีปลอดภัย

ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพพืช  อาทิ ทดสอบการใช้หญ้าแฝกร่วมกับจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตพืช , การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าเพื่อการเกษตรด้วยระบบ  
น้ าหยด , ทดสอบเทคโนโลยีการใช้น้ าเพื่อการเกษตรด้วยระบบน้ าหยด , ทดสอบเทคโนโลยีการ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน , การปลูกผักกางมุ้ง , ทดสอบปลูกพืชไร่ , ทดสอบการปลูกไม้ผล และ
ทดสอบการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยวิธีการปักช า  

3) การผลิตและขยายพันธุ์พืช โดยการทดสอบ  อนุรักษ์ และขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์  ท่อนพันธุ์ และต้นพันธุ์ดี ส ารองไว้เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรท่ี
ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ  และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรพื้นท่ีขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ท้ังพืชไร่ , พืชผัก และไม้ผล  พื้นท่ีประมาณ 5 ไร่  อาทิ เมล็ดพันธุ์พริกหัวเรือ       
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ห้วยทราย , เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศสีดาห้วยทราย , เมล็ดพันธุ์ฟักทองพันธุ์พืน้เมือง , เมล็ดพันธุ์
บวบเหล่ียม , กระเจ๊ียบมรกต กระเจ๊ียบแดง , มะรุมอินเดีย , ถั่วฝักยาวสีม่วงพันธุ์พระราชทาน , 
ถั่วฝักยาวลายเสือพันธุ์พระราชทาน , หม่อน , ผักหวาน , แค , ถั่วลิสง , ทานตะวัน , ถั่วเขียว , 
สับปะรด  เป็นต้น   และการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ    

4) งานรวบรวมพนัธุ์พืชท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร รวม 18 แปลง อาทิ 
เพกา , ตาลโตนด , มะเฟือง , หม่อน , มะม่วง , ทับทิม , มะรุมอินเดีย , มะพร้าวพระราชทาน , 
สับปะรด , มะกรูด และงานเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  

5) แปลงต้นแบบ/แปลงสาธิต : ระบบเกษตรผสมผสานโครงการตัวช้ีวัด 1 แปลง พื้นท่ี 15 ไร่ ดังนี้ 
ด าเนินกิจกรรมหลัก (ไม้ผลอายุยาว 3 ชนิดพันธุ์) พื้นท่ี 10 ไร่ , กิจกรรมรอง (ไม้ผลอายุส้ัน      
4 ชนิดพันธุ์) พื้นท่ีประมาณ 2 ไร่ และกิจกรรมเสริม (พืชไร่ พืชผัก 7 ชนิดพันธุ์) พื้นท่ีประมาณ     

6) จัดท าแปลงต้นแบบการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์  1 แปลง พื้นท่ี 1 ไร่ 
ข. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์ หรือต้นพันธุ์พืชท่ีผ่านการทดสอบเพื่อแจกจ่ายหรือจ าหน่ายแก่
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป  

2) เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการทดสอบพันธุ์พืช  การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  แปลงรวบรวมพันธุ์พืช     
การพัฒนาพนัธุ์พืช แปลงเกษตรผสมผสาน (แปลงตัวชี้วัด) การให้น้ าพืชด้วยระบบสปริงเกอร์   
การให้น้ าด้วยระบบน้ าหยด  การอบผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ตู้ควบคุม
ไฟฟ้า) 

3) สนับสนุนงานวิชาการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ในการจัดท าหลักสูตรการอบรมและ    
การจัดการองค์ความรู้  

4) ด้านการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต        
ของประชาชน  และเกษตรกรทั้งพื้นท่ีโครงการฯ และนอกพื้นท่ีโครงการเป้าหมาย  จ านวน      
3,000 คน  

5) สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและพันธุ์พืชแก่เกษตรท่ีเข้ารับฝึกอบรม และเกษตรกร
ท่ัวไป เป้าหมายประมาณ  1,000  ราย/ปี    

6) ติดตามผล  ให้ค าปรึกษา  และแนะน าประสานการปฏิบัติงาน  และเป็นวิทยากรให้ความรู้       
แก่คณะต่างๆ ท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน 

7) ขยายผลด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โดย สนับสนุนการ
เพาะขยายจ านวนโดยวิธีเพาะเนื้อเยื่อ และสนับสนุนการศึกษาประโยชน์ของพนัธุ์ไม้  ให้งาน
ศึกษาพัฒนาป่าไม้ ,ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 สาขาเพชรบุรี  เมื่อได้รับการประสาน 

8) ท าหลังคามุงอาคารโครงการศึกษาทดลองด้านพืชเพื่อการศึกษาอาชีพ 
9)  ซ่อมแซมสี จัดท าตาข่ายกันนกอาคารศึกษาทดลองฯ 
10) จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะและขยายพันธุ์พืชไม้ผล 1 รุ่น จ านวน 40 คน 
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7 . งานส่งเสริมการเกษตร ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

1) เป็นหน่วยงานร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ วางแผนและออกเยี่ยมเยียน 
ให้ค าแนะน า    แก่เกษตรกรในพื้นท่ี เพื่อให้ท าการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการท าเกษตรตามแนวพระราชด าริ 

2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ เป้าหมาย เกษตรกรต้นแบบ 
จ านวน 15 ราย เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบด้านการเกษตรแก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นท่ี มุ่งเน้น
เนื้อหาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท าแผนการผลิตรายครัวเรือน และการลด
ต้นทุนการผลิต  

3) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เป้าหมาย เกษตรกรทั่วไปท่ีมีความพร้อมในการพัฒนา จ านวน 75 ราย วัตถุประสงค์เพื่อ ขยาย
ผลองค์ความรู้ ผลงานวิจัยท่ีประสบความส าเร็จ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ สู่
เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดท าแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ 
จ านวน 25 ราย เพื่อให้เกิดแปลงเรียนรู้ต้นแบบในพื้นท่ี 

5) สนับสนุนการปรับปรุงแปลงสาธิตการท าเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชผักปลอดภัยจาก
สารพิษ และการลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และโรค
พืช 

6) ร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์
ความรู้การด าเนินงานโครงการพระราชด าริฯ ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) ให้
ค าแนะน าแก่คณะครูและนักเรียน ร.ร.ตชด. รวมถึงให้การสนับสนุนปัจจัยท่ีจ าเป็นเพื่อให้ ร.ร.
ตชด. มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

7) ปลูก รวบรวมพันธุ์พืช ไม้ผลพันธุ์ต่างๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีการเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี 
ด าเนินการเพาะ ขยายพันธุ์และสาธิตการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน ในพื้นท่ีงานส่งเสริม
การเกษตร จ านวน 80 ไร่ 

8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร 

9) สนับสนุนความรู้ และส่งเสริมการลดการใช้สารเคมี ในพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกร 
10)  ผลิตเช่ือราไตรโคเดอร์ม่า และเช่ือราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
11) สนับสนุนต้นพันธุ์พืชพื้นเมือง และพันธุไ์ม้ผลแก่เกษตรกร หน่วยงาน 
12) ส่งเสริมการท าเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีเหมาะสมให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี 

และจัดท าแปลงสาธิตเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของเกษตรกร 
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13) สนับสนุนให้เกษตรกรขยายพันธุ์พืชด้วยตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการให้เกษตรกรเข้ามา
เรียนรู้การขยายพันธุ์ และน ากลับไปเป็นต้นพันธุ์ในแปลงเกษตรของตนเอง 

14) ปรับปรุงแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ภายในงานส่งเสริมการเกษตรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ 

 

8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (ศูนย์จักรกลการเกษตร) 
ก. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ดังนี ้

๑) การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต ในท่ีปลูกแตกต่างกัน 
๒) ศึกษาอิทธิพลของขี้แดดนาเกลือท่ีมีต่อผลผลิตของแก้วมังกร 

ข. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 
๑) ด ำเนินกำรผลิตต้นพันธุ์พืชใช้ในโครงกำรผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อส ำรองใช้ในกรณีช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภำรกิจของกรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยผลิต พืชผักสวนครัว 
เช่น พริก มะเขือ กระเพรำ ผลิตไม้ผล เช่น ชมพู่ทับทิมจันทร์ และมะม่วงน้ ำดอกไม้ เพื่อ
สนับสนุนให้แก่เกษตรกร 

๒) ด ำเนินกำรผลิตต้นพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร ในโครงกำรผลิตขยำยต้นพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร จ ำนวน  
50,000 ต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในกำรปลูกเพื่อป้องกันโรคในแต่ละครัวเรือน (เกลำ
ค ำพูดใหม่) 

๓) ด ำเนินกำรผลิตต้นพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร ในโครงกำรผลิตขยำยต้นพันธุ์ฟ้ำทะลำยโจร จ ำนวน  
50,000 ต้น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในกำรปลูกเพื่อป้องกันโรคในแต่ละครัวเรือน (เกลำ
ค ำพูดใหม่) 

๔) ด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อสร้ำงช่ำงเกษตรท้องถิ่นประจ ำแปลงใหญ่ หลักสูตรช่ำง
เกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก 

๕) ส่งเสริมกำรใช้และให้บริกำรเครื่องจักรกลเกษตร ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกษตรขนำดเล็ก
ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป 

๖) ถ่ำยทอดควำมรู้ สำธิตกำรผลิตน้ ำมันไบโอดีเซลจำกน้ ำมันพืชใช้แล้ว 
๗) จัดเป็นพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำนกำรผลิตไบโอดีเซลแก่เกษตรกรและผู้สนใจท่ัวไป 
๘) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิตเห็ดนำงฟ้ำ และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรให้เกษตรกร

และผู้สนใจท่ัวไป 
๙) ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรผลิตเห็ดนำงฟ้ำ และกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรให้เกษตรกร

และผู้สนใจท่ัวไป 
๑๐)  จัดท ำแปลงรวบรวมกำรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในกำรขยำยพันธุ์และแจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร 
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9. งานปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชะอ าและ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี  
ก. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา  ดังนี ้

1) ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการฟาร์มท่ีเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  
2) ศึกษาด้านพันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านพันธุ์พืชอาหารสัตว์  และ

อาหารที่เหมาะสมต่อสัตว์เล้ียงของเกษตรกร และด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 
3) โครงการทดสอบสาธิตการเล้ียงไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทรายเพื่อการผลิตลูกในระบบปล่อยอิสระ  

(Free range system) ในพื้นท่ีหมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยด าเนินการ
ทดสอบรูปแบบการเล้ียงไก่พื้นเมืองฯ ในฟาร์มของเกษตรกรจ านวน 2 ราย  

4) ศึกษาระดับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในไก่พืน้เมืองสายพันธุ์เขียวห้วยทรายระยะเจริญเติบโต (เป็น
โครงการวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี)  

- แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย   โดยน าเสนอผลงานวิจัย    
ในท่ีประชุมวิชาการของกองอาหารสัตว์ หรือกรมปศุสัตว์ หรือสถาบันการศึกษา และวิจัย
ทางด้านสัตวบาล และสัตวศาสตร์   เผยแพร่ผลงานลงในรายงานประจ าปีของกองอาหาร
สัตว์  หรือกรมปศุสัตว์ หรือวารสาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   และน าไปเผยแพร่สู่เกษตรกร 
โดยมีการอบรมซึ่งไม่เป็นพิธกีาร เป็นรูปแบบการอบรมท่ีเกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่าย 
และติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ    

ข. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 
1) น าผลจากการศึกษาวิจัยมาขยายผลต่อเกษตรกร สาธิตเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรน าไปใช้ประโยชน์

ในอาชีพได้ ท าให้มีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดีและรายได้เพิ่มข้ึน 
2) ส่งเสริมให้เกษตรกรเล้ียงสัตว์ท าฟาร์มแบบผสมผสาน โดยร่วมกับ งานประมง และงานส่งเสริม

การเกษตร  ในบ้านหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี  8 ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 
3) ขยายพันธุ์ไก่เขียวห้วยทราย และแพะพันธุ์ห้วยทราย เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกร 
4) จัดพื้นท่ีเป็นแหล่งสาธิตและฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการเล้ียงสัตว์และการป้องกันโรคสัตว์  โดย

สาธิตการเล้ียงแพะ  เป็ดเทศ  ไก่พื้นเมือง  ไก่งวงและไก่ไข่ พร้อมพฒันาปรับปรุงพืน้ท่ีสาธิตและ
แหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ 

5) ให้บริการและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์และประชาชนท่ัวไปท่ีเดินทางมาศึกษาดูงาน     
ในเรื่องสุขภาพของสัตว์ รวมถึงการระวังป้องกันโรคระบาดของสัตว์ ปรับปรุงการจัดการในฟาร์ม
โคนม  

6) ด าเนินการสาธิตปลูกพืชอาหารสัตว์  ชนิดหญ้าแพงโกล่า หญ้าลูซี่  หญ้ากินนีสีม่วง  ถั่วฮามาต้า
เนเปียร์  ปากช่อง 1 กระถิน  และการเก็บส ารองพืชอาหารสัตว์ 

7) สนับสนุนการดูแล ปรับปรุง และการด าเนินการ การเล้ียงสัตว์สาธิตแปลงงานเกษตรแบบ
ผสมผสาน และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ   

8) ผลิตลูกสัตว์ปีก และผลิตพันธุ์แพะ เพื่อสนับสนุนและจ าหน่ายแก่เกษตรกรในราคาถูก 
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9) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ องค์ความรู้ การด าเนินการโครงการอาหารกลางวันและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านปศุสัตว์สู่เกษตรกรและโรงเรียนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.)  

10) ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถจัดท าชุดแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ใช้ในครัวเรือนได้ 
11) จัดอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์   จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  , ความรู้

เรื่องการเล้ียงสัตว์ปีกในโรงเรียน ,  ความรู้เรื่องการเล้ียงสัตว์ปีกแก่เกษตรกร และความรู้เรื่องการ
เล้ียงแพะ  ตามแผนการฝึกอบรม ดังนี้  

                       11.1) ความรู้เรื่องการเล้ียงสัตว์ปีกในโรงเรียน จ านวน 1 รุ่นแกน่ักเรียน 4 โรงเรียนๆ ละ  
         30 คน รวมนักเรียน 120 คน     
11.2) ความรู้เรื่องการเล้ียงสัตว์ปีกแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  1 รุ่น เกษตรกรจ านวน  
         90 คน     
11.3)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 1 รุ่น เกษตรกร 10 คน   
11.4) ความรู้เรื่องการเล้ียงแพะ จ านวน 1 รุ่น เกษตรกร 20 คน   

12) ร่วมกับงานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ด าเนินการพัฒนาสถานีเรียนรู้ จัดท าข้อมูล
ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายส่ือความหมาย  
 

10. งานประมง ส านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ให้กับเกษตรกร 
2) ร่วมกับงานปศุสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรผู้เล้ียงโคและแพะ ท าฟาร์มแบบผสมผสาน 
3) ติดตามใหค้ าแนะน าแก่เกษตรกร และโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันท่ีเคยผ่าน

การอบรมมาแล้วให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน 
4) สนับสนุนการดูแล ปรับปรุง และการด าเนินการสาธิตการเล้ียงปลา สถานีเรียนรู้ แปลงงาน

เกษตรแบบผสมผสาน และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ   
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันของ ร.ร.ตชด.   
6) เป็นแหล่งในการสาธิต/ฝึกอบรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าแก่ราษฎรในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียง 
7) ส่งเสริมและให้บริการแก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพด้านการประมง เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

จากอาชีพการประมงและเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนบริโภคมากขึ้นในพื้นท่ี 
8) เป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ าชนิดต่างๆ สนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ีและปล่อย

ในแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าในธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
9) เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันและเป็น

ศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมท้ังปลูกฝังและฝึกอบรมให้
นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
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10) โครงการเล้ียงกุ้งก้ามกรามแบบหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพ 

เป้าหมายการด าเนินงานด้านการขยายผลโครงการฯ  ในปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 
 

๑) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า จ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัวเพื่อปล่อยในแหล่งน้ าสาธารณะ   
 

       ๑.๑) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ 4 แห่ง จ านวน 9๐๐,๐๐๐ ตัว 
 

       ๑.๒) แจกพันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกรและส่วนราชการ จ านวน 6๐๐,๐๐๐ ตัว 
 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า   จ านวน  100  ราย โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มี
ความสนใจเล้ียงปลาและมีบ่อเล้ียงปลาหรือมีพื้นท่ีท่ีเอื้ออ านวยต่อการเล้ียงปลา ขนาดประมาณ 
400 - 1,600 ตร.ม.   หรือสภาพพื้นท่ีไม่เอื้ออ านวย สามารถด าเนินการเล้ียงได้ในบ่อพลาสติก
เข้าร่วมโครงการ โดยจัดท าข้อมูลการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 
พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์น้ า อาหารปลา วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงบ่อดินและบ่อ
พลาสติกแก่เกษตรกร 

 

2.1) แจกพันธุ์สัตว์น้ าแก่เกษตรกร  จ านวน 40 ราย 
 

2.2) ส่งเสริมการเล้ียงปลาในบ่อพลาสติก จ านวน 20 ราย 
 

2.3) ส่งเสริมการล้ียงปลาในบ่อดิน  จ านวน 40 ราย 
 

๓) เพิ่มผลผลิตการประมงปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน ๔ แห่งโดยคัดเลือกแหล่ง
น้ าสาธารณะท่ีสามารถกักเก็บน้ าได้ไม่น้อยกว่า 8 เดือนต่อปี , จัดต้ังคณะอนุกรรมการแหล่งน้ า /
กลุ่มผู้เล้ียงปลา จ านวน 10 คน / แห่ง รวม 40 คน ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ าแล้วติดตาม
ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าท้ัง 4 แห่ง  

 

๔) ส่งเสริมโครงการท าประมงโรงเรียน จ านวน ๔ แห่งพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต และติดตาม
ประเมินผล  

 

๕) ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านวิชาการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าแก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปท่ี
เดินทางมาศึกษาดูงาน 

๖) ติดตามความคืบหน้าและให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริใน ร.ร.ตชด. (โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) เช่น 
สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ าจืด  อาหารปลา และ องค์ความรู้คู่มือการเล้ียงปลาน้ าจืด  
 

๗) ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเล้ียงสัตว์น้ าจืด และคณะกรรมการครูและนักเรียน ๑๔๐ ราย  
7.1) การเล้ียงปลาในบ่อดิน จ านวน 40 ราย  (ปลากินพืชในบ่อดิน 10 ราย , ปลาแรด 
       ในบ่อดิน  10 ราย  และ ปลานิลในบ่อดิน 20 ราย) 
7.2) ฝึกอบรมการเล้ียงปลากินพืชในบ่อดิน จ านวน 20 ราย 
7.3) ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน  จ านวน 40 ราย   
7.4) ฝึกอบรมคณะอนุกรรมการแหล่งน้ า  จ านวน 40 ราย   

๘) เจ้าหน้าท่ีติดตามผลการด าเนินงานและให้ค าแนะน า/แกไ้ขปัญหาให้กับเกษตรกร คณะครู   
    นักเรียน และคณะอนุกรรมการแหล่งน้ า  ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าของเกษตรกรที่ได้รับการ 
    ส่งเสริม เป้าหมายการด าเนินกิจกรรมจ านวน  10  ครั้ง 
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11. โครงการศึกษาพัฒนาพันธุ์กบ  
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 

1) สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาอาชีพเพาะเล้ียงกบ “ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” สู่ชุมชน 

2) พัฒนาพื้นท่ีสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเล้ียงกบ  
3) ให้ความรู้กับนักเรียนพร้อมท้ังสนับสนุนพันธุก์บให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
4) ส่งเสริมให้ความรู้พร้อมท้ังสนับสนุนพันธุ์กบและอาหารกบให้กับเกษตรกร 
5) สนับสนุนพันธุ์กบพร้อมท้ังให้ความรู้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เมื่อมีการร้องขอ 
6) สนับสนุนเทคนิควิธีการปรับปรุง แปลงสาธิต สถานีเรียนรู้ ในเรื่องการเล้ียงกบในบ่อปลา ให้กับ

แปลงงานเกษตรแบบผสมผสาน และพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ 
7) สนับสนุนการด าเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนพืน้ท่ีรอบศูนย์ศึกษา

การพัฒนาห้วยทรายฯ 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   

แจกจ่ายพันธุ์กบ ติดตามผลให้ค าแนะน า 
9) จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานส่งให้งานขยายผลตามวงรอบ และสนับสนุนข้อมูลการ

ด าเนินงานตามท่ีขอรับการสนับสนุน 

 
12. มหาวทิยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

สนับสนนุด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา 
๑) สนับสนุนด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนา ตามแนว

พระราชด าริ ด้านการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยให้การสนับสนุนและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  

๒) ความร่วมมือทางวิชาการ  ทดลองการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
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13 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สนับสนนุด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา  โดยด าเนิน
งานวิจัยในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ตามโครงการส่งเสริมการท างานวิจัยเชิงลึกใน
สาขาวิชาท่ีมีศักยภาพสูง (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
ปีงบประมาณ 2554  กลุ่มวิจัยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Cluster) 
จ านวน 5 เรื่อง  และโครงการน าร่องการวิจัยฯ จ านวน 6 เรื่อง  รวมท้ังหมด 11  เรื่อง  
(โครงการวิจัยต่อเนื่อง)  

1) โครงการน าร่องการประเมินวัฏจักรชีวิตของการปลดปล่อยและเก็บกักก๊าซเรือนกระจกของ
โครงการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเพชรบุรี (อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเก็บข้อมูล) 

2) การประเมินความเส่ียงต่อการเกิดภาวการณ์กลายเป็นทะเลทรายของพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี (อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเก็บข้อมูล) 

3) การศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรที่ท าตามการเกษตรอย่างพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ (อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเก็บข้อมูล) 

 
14. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  8 
 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้  

1) ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามแนวพระราชด าริ และ    
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปฏิบัติงานตามแผนงานปกติของหน่วย  

2) ให้ค าปรึกษากับกลุ่มอาชีพเสริมต่างๆ สนับสนุนการซ่อมแซมกี่กระตุกทอผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านรางจิก ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

3) ให้ค าปรึกษาแนะน าการท าบัญชีเบื้องต้นแก่เกษตรกร  
4) ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าผลิตภัณฑ์ลายผ้ายกดอกแก่เกษตรกร  
5) จัดกิจกรรมการเช่ือมโยงกลุ่มอาชีพเสริมต่าง ๆ เพื่อการจัดจ าหน่าย 
6) จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตหลักสูตร “การท าผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากผ้าและ

วัสดุเหลือใช้” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (พระราชด าริ)  ให้กับ
เกษตรกร จ านวน 10 คน 

7)  จัดโครงการให้ค าปรึกษา แนะน า ยกระดับ ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ให้กับเกษตรกร 6 คน 
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15. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท 

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 
1) สาธิตการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

๑.๑) การเล้ียงแพะนม 
๑.๒) การเล้ียงไก่พื้นเมือง 
๑.๓) การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ/ผลิตน้ าส้มควันไม้ 
๑.๔) ไม้ผลผสมผสาน ดูแลแปลงเดิม มะม่วง มะพร้าว กระท้อน 
๑.๕) การเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
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) สนับสนุนการขยายผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯสู่โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) และส่งเสริมให้โรงเรียนมีความพร้อม พัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 
๓.๑) สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนในพื้นท่ีและโครงการต่างๆ ของ
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ รวมท้ังส้ิน ๒๘ แห่ง 
๓.๓)ส่งเสริมและพัฒนาสนับสนุนอาชีพเกษตรกร 
๓.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ 
๓.๕) สนับสนุนแพะนม พันธุ์ดีเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ในฟาร์มเกษตรกร 

4) ด าเนินการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานพัฒนาวน
เกษตร ด าเนินการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่างโดยดูแลไม้เดิมชมในพื้นท่ีปลูกป่า 
ด าเนินการปลูกซ่อมเสริมป่า 

 

************************************** 
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ค าแนะน าในการประสาน 
 

1. การด าเนินการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  
2. กองอ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และกองอ านวยการศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตาม

แนวพระราชด าริ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 77 หมู่ 7 ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
รหัสไปรษณีย์ 76120   หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร 032-593252 

3. ส านักงานผู้อ านวยการ  หมายเลขโทรศัพท์     032-593251 
พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์    สมันตรัฐ       ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ         

     พ.ต.อ.อดิศร           วรโชติธนัน รองผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (๑)   
     พ.ต.ท.หญิง ชมนาด  ทิพย์วงศ์  รองผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ (๒)   
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4. งานบริหารและงานอ านวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252  
พ.ต.ต.หญิง ระเบียบ  คงรักษ์  สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.อก.)  

 

  รองสารวัตร และเจ้าหน้าท่ีประสานงาน งานอ านวยการ 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   บุญปล้ืม   สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.ศทข.) 
 

รองสารวัตร และเจ้าหน้าท่ีประสานงาน งานวิชาการ 
   ร.ต.อ.หญิง อุบล  สร้อยเพชร   
   นางสาวสายฝน             สินสมุทรไทย   
   นางพิชญ์สินี        ติณจินดา 
 

6. งานศึกษาทดลองและขยายผล   หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252 , 032-593255 
พ.ต.ต.หญิง  สุชาดา   บุญปล้ืม   สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.ศทข.) 
 

 รองสารวัตร และเจ้าหน้าท่ีประสานงาน งานศึกษาทดลองและขยายผล     
   นางณาตยา  ผ่องใส 
   นางสาลินี    มีศิริ 
   นางสาวมนทิรา  มณีพฤกษ์  
 

7. งานประชาสัมพันธ์    หมายเลขโทรศัพท์ 032-593253 
ร.ต.อ.กวินพฒัน์    ธีรประเสริฐกุล   (หน.ปชส.) 
 

 รองสารวัตร และเจ้าหน้าท่ีประสานงาน งานประชาสัมพันธ์   
   ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ สุขเจริญ  
   นางสาวสอางค์โฉม  ทรัพย์สิน 
   นางสาววรรณวิกา   มิตรดี  
   นางสาวนิลินลักษณ์  จันทร์ศร 
   นางสาวพัชราภรณ์   พุ่มแก้ว  
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8. งานพัฒนาพื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐาน   หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252  
 พ.ต.ต.หญิง ณัฐรัตน์  อารีย์ สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.พคฐ.) 

 

  รองสารวัตรและเจ้าหน้าท่ีประสานงาน งาน พคฐ     
   ร.ต.ท.สมเกียรติ์   นาล้วน       
   ด.ต.สุริยา    กล่ินดวง    
   นายอภิชาติ    เล็กสาคร   ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์  
   นายณัฐวุฒิ    ประสาทแก้ว   ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ 

9. งานสนับสนุน     หมายเลขโทรศัพท์ 032-593252 
 พ.ต.ต.คณินวัฒน์    ทองแก้ว           สว.ศอพ.บช.ตชด. (หน.สสน.) 

 

  รองสารวัตรและเจ้าหน้าท่ีประสานงาน งาน สสน.        
   ด.ต.ศิริชัย    ชัยพูล    
   ด.ต.หญิง ล าจวน   กองเพชร์    
   ด.ต.วายุภักดิ์    เตนากุล    
   นางสาวรุ้งนภา  เทศพันธ์ 
   นายพิษณุ  จ่ันเพชร         ด้านการโยธา ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
    

10. โครงการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ (๕ ไร่) / ศูนย์สาธิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรครบวงจร  
 

  รองสารวัตรและเจ้าหน้าท่ีประสานงาน   
ร.ต.ต.ศุภชัย  กิจสมโภชน์   
ด.ต.สุธี    จักรกรด 
นายโยธิน   รัตนคาม     
นายคชาธร    มีเดช     
นายขจรศักด์ิ    สร้อยสม     

  
************************************* 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำสั่ง ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 

ที่        /  ๒๕64 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  และคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  

ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ  กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕65   

 

********************************************* 
 

  ด้วย กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2565 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำนและปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 และเป็นกรอบ
แนวทำงให้หน่วยในสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนถือปฏิบัติและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรองรับ
เพื่อให้มีควำมเช่ือมโยงสอดคล้องกัน โดยมุ่งเน้นควำมชัดเจนในเร่ืองของกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม และ
ตัวช้ีวัดกิจกรรม เพื่อน ำไปสู่กำรติดตำมประเมินผลในแต่ละระยะได้อย่ำงชัดเจน  

ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนว
พระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕65 รองรับแผนปฏิบัติรำชกำร 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบำยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ และนโยบำย          
ผู้บัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ 2565  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และ
คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำร
ต ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕65 ดังนี้  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ     ประกอบด้วย 
 ๑.๑  รองผู้บังคับกำร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำร 

ต ำรวจตระเวนชำยแดน  เป็นประธำนคณะกรรมกำร 
  ๑.๒  ผู้ก ำกับกำร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน  เป็นรองประธำน 
  ๑.3  รองผู้ก ำกับกำร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำร
ต ำรวจตระเวนชำยแดน  เป็นคณะกรรมกำร 

1.4 สำรวัตร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ 
ตระเวนชำยแดน (งำนศึกษำทดลองและขยำยผล)   เป็นคณะกรรมกำร / เลขำนุกำร 
  ๑.5 สำรวัตร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน  (งำนอ ำนวยกำร)  เป็นคณะกรรมกำร  
  ๑.6  หัวหน้ำงำน หน่วยร่วมสนองงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ศูนย์ศึกษำ 
กำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ทุกงำน)   เป็นคณะกรรมกำร 

/ อ ำนำจหน้ำที่ ... 



 ๒ 

 อ านาจหน้าที่  
๑.  มอบนโยบำย และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร   ศูนย์ - 

อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕65 ให้ครอบคลุมทั้งในเร่ือง วิสัยทัศน์  เป้ำประสงค์ หรือผลกำรด ำเนินกำร ที่คำดหวัง ของศูนย์อ ำนวยกำร
โครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  รวมถึงแนวทำงกำรก ำหนดปัจจัย
ต่ำง ๆ ที่ต้องค ำนึงถึงในกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว 

๒. อ ำนวยกำร  ส่ังกำร  ควบคุม  ก ำกับดูแล ให้คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว 
ด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำย และแนวทำงที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภำพสูงสุด  
 

๒.  คณะท างาน  ประกอบด้วย 
  ๒.1 สำรวัตร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนอ ำนวยกำร)   เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน   
  ๒.2 สำรวัตร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนศึกษำทดลองและขยำยผล)   เป็นรองหัวหน้ำคณะท ำงำน / เลขำนุกำร 
  2.3 สำรวัตร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน )   เป็นคณะท ำงำน 
  2.4 สำรวัตร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน (งำนสนับสนุน)   เป็นคณะท ำงำน 

๒.5  รองสำรวัตร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ 
ตระเวนชำยแดน ( ทุกงำน )   เป็นคณะท ำงำน 

๒.6  ผู้บังคับหมู่  ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจ 
ตระเวนชำยแดน  ประกอบด้วย  งำนอ ำนวยกำร  งำนศึกษำทดลองและขยำยผล  งำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  
และงำนสนับสนุน (ทุกนำย)   เป็นคณะท ำงำน 

 อ านาจหน้าที่   

  ๑. ศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 นโยบำย
กำรบริหำรรำชกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ประจ ำปี 2565  และนโยบำยกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕65  
ของผู้บัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  รวมถึงประเด็นยุทธศำสตร์ และรูปแบบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕65  เพื่อใช้เป็นกรอบกำรก ำหนดตัวช้ีวัด และ
เป้ำหมำยของโครงกำร / กิจกรรม  ในกำรจัดท ำแผนรองรับแผนปฏิบัติรำชกำร กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวน
ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕65 ของศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำ ริ 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน   
  ๒. ให้คณะท ำงำน ประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนสนองงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำช 
ด ำริ ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เกี่ยวกับโครงกำร / กิจกรรมด้ำนต่ำง ๆ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕65   

/ 3.ร่วมกันจัดท ำ ... 
 



 ๓ 

  ๓.  ร่วมกันจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร  ศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนว
พระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕65  น ำเสนอให้คณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  10 มกรำคม 2565 
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่          พฤศจิกำยน    พ.ศ.  ๒๕64  
  
 
 

พันต ำรวจเอก 
                       ( พันธ์ศักดิ์  สมันตรัฐ ) 

รองผู้บังคับกำรศูนย์อ ำนวยกำรโครงกำรพัฒนำตำมแนวพระรำชด ำริ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน / 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
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ผนวก ก.  แผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ประจ าปี 2565  

ผนวก ก. บญัชีรายช่ือเกษตรกรเป้าหมายขยายผล ปี 2565 
 

รายช่ือเกษตรกรเป้าหมาย/ ศนูยเ์รียนรู้ / กลุ่มอาชีพ  
 

ล าดับ ชื่อ     –     สกุล หมู่บ้าน ต าบล หมายแหตุ 

๑  ด.ต.กล้า  เดชธิฆัมพร  บ้านหนองคาง    ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ   

จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564 

๒  นำยนิยม       เทพทิพย์  38/2 ม.๓ บ้ำนทุ่งเคล็ด  ต.ห้วยทรำยเหนือ   
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564 

๓  นำยนรินทร์  เกศแก้ว  ๖๙ ม.๔ บ้ำนบ่อหลวง ต.ห้วยทรำยเหนือ   
อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564 

๔  นำยอ๊อด เทพทิตย ์ หมู่ 3 บ้ำนทุ่งเคล็ด ต.ห้วยทรำยเหนือ 

อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564 

๕  นำยนรินทร ์ เทศแก้ว  หมู่ 4  บ้ำนบ่อหลวง ต.ห้วยทรำยเหนือ 

อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564 

๖  นำยหมึก จิตงำม หมู่ 7 บ้ำนไร่ดินทอง ต.ห้วยทรำยเหนือ 

อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564 

๗  นำยสมบูรณ์      ละมั่งทอง หมู่ 7 บ้ำนไร่ดินทอง ต.ห้วยทรำยเหนือ 

อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564 

๘  นำยภำนุวัฒน ์ บัวคล่ี หมู่ 4 บ้ำนบ่อหลวง ต.ห้วยทรำยเหนือ 

อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี 

สนับสนุนต่อเนื่อง
จำกปี 2564 

๙  นำยเช้ือน  มุ่งดี  หมู่ 4 บ้ำนหนองเข่ือน  ต.ไร่ใหม่พัฒนำ 

อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี  

สนับสนุนเป็น 

ศูนย์เรียนรู ้

๑๐  นำยวทัญญู    วีรวัฒนโยธิน  667/1 ถ.ชลประทำน
(ชะอ ำ) 

ต.ชะอ ำ อ.ชะอ ำ   

จ.เพชรบุรี 
สนับสนุนเป็น 

ศูนย์เรียนรู ้

๑๑  กลุ่มแม่บ้ำนวัยหวำน หมู่ 4 บ้ำนหนองเข่ือน  ต.ไร่ใหม่พัฒนำ 

อ.ชะอ ำ จ.เพชรบุรี  
กลุ่มส่งเสริมอำชีพ 

 


