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ตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระราชทานสิ งของให้กบั ราษฎร และโรงเรี ยนบ้านห้วยปูลิง เสด็จ
ประทับแรม ณ เรื อนประแรมปางตอง
วันที ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิ น ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการขยายพันธุ์เขียดแลว,
ทอดพระเนตรผลงานของโครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสด็จประทับ
แรม ณ เรื อนประทับแรมปางตอง
วันที ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน ทอดพระเนตรโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
พระราชทานสิ งของให้กบั ราษฎรในพืนทีโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ , ทอดพระเนตร
ทัศนียภาพและสภาพวิถีชีวติ ของราษฎรสองฝังนําปาย
ตังแต่ศูนย์บริ การและพัฒนาลุ่มนําปาย ตาม
พระราชดําริ ถึงบ้านนําเพียงดิน ตําบลผาบ่อง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสด็จกลับจังหวัดเชียงใหม่
ปี ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มงกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินยังจังหวัดแม่ ฮ่องสอน ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี
วันที ๘ เมษายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิ น ไปยังบ้านไม้ลนั ตําบลปางมะผ้า อําเภอปางมะผ้า
จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มอบของพระราชทานสิ งของให้กบั ราษฎรบ้านไม้ลนั , บ้านปางคาม , บ้านนําจางและบ้านเมือง
น้อย จํานวน ๑๒ ราย และเสด็จฯ ไปยังศูนย์บริ การและพัฒนาทีสู งปางตอง ตามพระราชดําริ
วันที ๙ เมษายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
สยามมกุฎราชกุมาร และหม่อมศรี รัศมิมหิดล ณ อยุธยา เสด็จฯ ไปยังบ้านแม่ปาง ตําบลสันติคีรี อําเภอ
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พระราชทานสิ งของให้กบั ราษฎรในโครงการธนาคารอาหารชุมชนตาม
พระราชดําริ บ้านแม่ปาง จํานวน ๗ ราย เสด็จฯ กลับมายังเรื อนประทับแรมปางตอง
วันที ๑๐ เมษายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชสยามมกุฎราชกุมาร และหม่อมศรี รัศมิมหิ ดล ณ อยุธยา เสด็จฯ ไปยังศูนย์บริ การและพัฒนาลุ่มนําปาย
ตามพระราชดําริ ทรงพระราชทานสิ งของให้แก่ผแู ้ ทนกําลังประชาชน จํานวน ๑ ราย และทรง
พระราชทานพันธุ์ไม้ให้แก่ผแู ้ ทนราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ป่า จํานวน ๑ ราย ทรงพระราชทานรางวัลการ
ประกวดผลงานศิลปาชีพ จํานวน ๕ ราย ทรงพระราชทานของทีระลึกให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ จํานวน ๔ ราย
เสด็จฯ กลับยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง
ปี ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชดําเนินยังจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี
วันจันทร์ ที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับ
เฮลิคอปเตอร์ พระทีนังเสด็จฯ ออกจากพระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ไปยังจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ระยะเวลาบิน ๔๐ นาที) เสด็จฯ ถึงศูนย์บริ การและพัฒนาทีสู งปางตอง ตามพระราชดําริ
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(พิกดั LB ๘๙๒๕๖๒) ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผูบ้ ญั ชาการทหารบก, แม่ทพั
ภาคที ๓ , ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หัวหน้าส่ วนราชการและคณะทํางานโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริ เฝ้ าฯ รับเสด็จ เสด็จฯ ขึนเรื อนประทับแรมปางตอง ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราช
อัธยาศัยประทับรถยนต์พระทีนังเสด็จฯ ไปยังศาลมหาราช ภายในศูนย์บริ การและพัฒนาทีสู งปางตองตาม
พระราชดําริ (ระยะทาง ๑ กม.) เสด็จฯ ขึนถวายสักการะพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปยังศาลาที
ประทับบริ เวณศาลมหาราชในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของพลังมวลชนราษฎรอาสาสมัครพิทกั ษ์ไฟป่ าและ
พระราชทานรางวัลแก่กลุ่มมวลชน เสด็จฯ ถึงศาลาทีประทับ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน,อธิ บดีกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และคณะทํางานโครงการฯ เฝ้ าฯ รับเสด็จ เสด็จฯ ประทับ ณ ศาลาที
ประทับ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและเบิกอธิ บดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่ า และพันธุ์พืชกราบบังคมทูลถวายรายงานการฝึ กกําลังประชาชน อธิ บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช กราบบังคมทูลถวายรายงาน ขันตอนการฝึ กกําลังประชาชน และเบิกผูแ้ ทนกลุ่มประชาชนเข้า
รับพระราชทานรางวัลและสิ งของตามลําดับ ดังนี รางวัลการประกวดหมู่บา้ นส่ งเสริ มการปลูกป่ าเปี ยก
จํานวน ๓ ราย พระราชทานอุปกรณ์ดบั ไฟป่ า จํานวน ๕ ราย ผูแ้ ทนกําลังประชาชน นําสมาชิก
กล่าวถวายคําสัตย์ปฏิญาณ พระราชทานพระราโชวาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับ
รถยนต์พระทีนัง เสด็จฯ ไปยังแปลงส่ งเสริ มการปลูกพืชผักของกรมส่ งเสริ มการเกษตร ภายในศูนย์ฯ ปาง
ตอง (ระยะทาง ๗๐๐ เมตร) เสด็จฯ ถึงแปลงทดลองการปลูกพืชผัก อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร และ
หน่วยงานทีเกียวข้องเฝ้ าฯ รับเสด็จ อธิ บดีกรมประมง กราบบังคมทูลเชิญ เสด็จฯ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาในบ่อ
ปลาของยุวเกษตรโรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตอง ทอดพระเนตรกิจกรรมของยุวเกษตรพระราชทานพันธุ์พืชให้
โรงเรี ยนร่ มเกล้าปางตอง อธิ บดีกรมวิชาการเกษตรกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจกรรมของหน่วย อธิ บดี
กรมปศุสัตว์กราบังคมทูลถวายรายงานกิจกรรมของหน่วย ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จฯ กลับเรื อน
ประทับแรมปางตอง เสด็จฯ ยังทีประทับบริ เวณสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์ฯ ปางตอง ในพิธีถวายพระพรของ
คณะข้าราชการและประชาชนแม่ฮ่องสอน และทอดพระเนตรการแสดง เสด็จฯ กลับเข้าเรื อนประทับแรม
ปางตองเสวยพระกระยาหารคํา งานพระราชทานเลียงแก่คณะทํางานโครงการฯ ประทับแรม ณ เรื อน
ประทับแรมปางตอง
วันอังคาร ที ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับ
เฮลิคอปเตอร์ พระทีนังเสด็จฯ ไปยัง บ้านห้วยช่างคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระยะเวลาบิน ๒๐
นาที) เสด็จฯ ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ บ้านห้วยช่างคํา อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พิกดั LB ๘๓๒๑๒๑)
ประทับรถยนต์พระทีนังจากสนามเฮลิคอปเตอร์ เสด็จฯ ไปยัง บ้านห้วยช่างคํา ( ระยะทาง ๓๐๐ เมตร )
เสด็จฯ ถึงโรงเรี ยนบ้านห้วยช่างคํา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่ วนราชการ เฝ้ าฯ รับเสด็จ
นายอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กราบบังคมทูลถวายรายงานข้อมูลหมู่บา้ น เสด็จฯ ไปยังพลับพลาทีประทับ
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ทรงเยียมราษฎร ประทับรถยนต์พระทีนัง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ บา้ นห้วยช่างคํา เสด็จฯ กลับศูนย์ฯ ปาง
ตอง เสด็จฯ ถึงศูนย์ฯ ปางตอง ตามพระราชอัธยาศัย
วันพุธ ที ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับรถยนต์
พระทีนัง เสด็จฯ ไปยังโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริ บ้านนาป่ าแปก (ระยะทาง ๑๐
กิโลเมตร) เสด็จฯ ถึงพืนทีปลูกป่ า ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิ บดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหัวหน้าส่ วนราชการเฝ้ าฯ รับเสด็จ ทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงาน ทรงปลูก
พันธุ์พืชสมุนไพรและทรงปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ ธรรมชาติ ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จฯ ไปยังโครงการ
ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดําริ บ้านนาป่ าแปก (ระยะทาง ๓ กิโลเมตร) เสด็จฯ ถึงพลับพลาทีประทับ
คณะทํางานโครงการฯ เฝ้ าฯ รับเสด็จ ประทับยังพลับพลาพิธีหวั หน้าคณะทํางานโครงการฯ กราบบังคมทูล
ถวายรายงานและเบิกสมาชิกเข้ารับพระราชทานรางวัลตามลําดับดังนี รางวัลการประกวดหมู่บา้ นขยายผล
โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชดําริ
จํานวน ๓ ราย รางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านประมง
จํานวน ๑ ราย รางวัลเกษตรกรดีเด่น ด้านปศุสัตว์ จํานวน ๑ ราย รางวัลเกษตรกรดีเด่น ด้านการพัฒนา
และบํารุ งดิน จํานวน ๑ ราย ทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ
ตามพระราชอัธยาศัยบริ เวณทีประทับ ริ มห้วยนาป่ าแปก ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จกลับศูนย์ฯ ปางตอง
ตามพระราชอัธยาศัย
วันพฤหัสบดี ที ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับ
เฮลิคอปเตอร์ พระทีนังไปยังศูนย์บริ การและพัฒนาลุ่มนําปายตามพระราชดําริ (ระยะเวลาบิน ๑๕ นาที)
เสด็จฯ ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ ภายในศูนย์บริ การและพัฒนาลุ่มนําปาย ตามพระราชดําริ (พิกดั LB
๘๙๓๓๑๔) ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่ วนราชการ เฝ้ าฯ รับเสด็จ ประทับรถยนต์พระที
นัง เสด็จฯ ไปยังบ้านสบป่ อง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระยะทาง ๘ กิโลเมตร) เสด็จฯ ถึงศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อฯ กระทรวงสาธารณสุ ข ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ขและหัวหน้าส่ วนราชการทีเกียวข้อง
เฝ้ าฯ รับเสด็จ ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถบริ เวณอาคารรับรอง
เสด็จฯ ประทับแพพระทีนัง
ทอดพระเนตรทัศนียภาพลํานําปาย โดยขบวนแพพระทีนัง เสด็จฯ ถึงท่าเทียบแพ บริ เวณศูนย์บริ การและ
พัฒนาลุ่มนําปาย ตามพระราชดําริ ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ ศาลาทีประทับตามพระราชอัธยาศัย
ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน (ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร) เสด็จฯ ถึงท่า
อากาศยานแม่ฮ่องสอน ประทับเครื องบินพระทีนัง เสด็จฯ กลับจังหวัดเชียงใหม่

