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ศูนยโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮอ งสอน

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ทพั ภาคที ๓ และหัวหน้าส่ วนราชการเฝ้ าฯ รับเสด็จ ประทับรถยนต์
พระทีนัง เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ( ระยะทาง ๓ กม. )
เสด็จ ฯ ถึงศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอง ผวจ.มส. คณะทํางานศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และสมาชิกศิลปาชีพ กลุ่มต่าง ๆ เฝ้ าฯ รับเสด็จฯทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ
เสด็จฯ ประทับบริ เวณด้านหน้าออกอาคาร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กราบบังคมทูลถวายรายงาน
และเบิกผูเ้ ข้ารับพระราชทานรางวัลและสิ งของต่าง ๆ ทอดพระเนตรการแสดง เสด็จฯ ทอดพระเนตร
ภายในศูนย์ศิลปาชิพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จฯ ไปยังท่า
อากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ระยะทาง ๒.๕ กม. ) เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประทับเครื องบินพระทีนังกลับท่าอากาศยานทหาร บน.๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
ปี ๒๕๔๘๙ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชดําเนินยังจังหวัดแม่ ฮ่องสอน
ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี
วันที ๓ มีนาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับเฮลิคอปเตอร์ พระทีนัง
เสด็จ ฯ ออกจากพระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
( ระยะเวลาบินจริ ง ๔๐ นาที ) เสด็จ ฯ ถึงศูนย์บริ การและพัฒนาทีสู งปางตอง ตามพระราชดําริ
(พิกดั LB ๘๙๒๕๖๒) ตําบลหมอกจําแป่ อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด
(พลเอก เรื องโรจน์ มหาศรานนท์), ผูบ้ ญั ชาการทหารบก ( พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ) , แม่ทพั ภาคที ๓
(พลโท สพรัง กัลยาณมิตร), ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายดิเรก ก้อนกลีบ) , ผูพ้ ิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นางสาว สมจิตต์ สุ ขกมลวัฒนา), ผูบ้ ญั ชาการตํารวจภูธรภาค ๕ (พลตํารวจโท ภานุพงศ์
สิ งหรา ณ อยุธยา) หัวหน้าส่ วนราชการและคณะทํางานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
เสด็จ ฯ ขึนเรื อนประทับแรมปางตอง ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จ ฯ ไปยังศาลมหาราชภายใน ศูนย์บริ การ
และพัฒนาทีสู งปางตอง ตามพระราชดําริ (ระยะทาง ๑ กม.) เสด็จ ฯ ถึงศาลมหาราช
รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสิ ทธิ ชยั ประเสริ ฐศรี ) , ผูบ้ งั คับการกรมทหารราบที ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ
( พันเอก ภาณุ วชั ร นาควงษ์)เฝ้ าฯ รับเสด็จ เสด็จฯขึนถวายสักการะพระบรมรู ปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จฯ ไปยังศูนย์ไผ่ศึกษา
แม่ฮ่องสอน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (ระยะทาง ๗๐๐ ม.) เสด็จ ฯ ถึงศูนย์ไผ่ศึกษา
แม่ฮ่องสอน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ( นาย ปี ติพงศ์ พึงบุญ ณ อยุธยา ) ,
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายชนะ นาคสุ ริยะ) และคณะทํางานโครงการ ฯ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( นายสมศักดิ เขือนแก้ว ) กราบบังคมทูลถวาย
รายงานโครงการศูนย์ไผ่ศึกษาแม่ฮ่องสอ อธิ บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (นายดํารง พิเดช)
กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าการขยายพันธุ์สัตว์ป่า ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์ป่ากลับคืนสู่ ธรรมชาติ
อธิ บดีกรมประมง (นาย จรัลธาดา กรรณสู ต) กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้า การขยายพันธุ์
เขียดแลว ในแหล่งนําธรรมชาติ ทรงปล่อยพันธุ์เขียดแลว จํานวน ๙ คู่ ลงในแหล่งนําธรรมชาติ
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ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จ ฯ กลับเรื อนประทับแรมปางตอง
วันที ๔ มีนาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ ประทับ ฮ. พระทีนังฯ
เสด็จ ไปยังบ้านเมืองแพม อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระยะเวลาบินจริ ง ๒๐ นาที) เสด็จ ฯ ถึง
สนามเฮลิคอปเตอร์บา้ น เมืองแพม อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( พิกดั MB ๒๗๗๖๕๔ )
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , แม่ทพั ภาคที ๓ , ผูบ้ ญั ชาการตํารวจภูธรภาค ๕ เฝ้ าฯ รับเสด็จ
ประทับรถยนต์พระทีนังจากสนามเฮลิคอปเตอร์ ไปยังพลับพลา ทีประทับ ( ระยะทาง ๔๐๐ เมตร )
เสด็จ ฯ ถึงพลับพลาทีประทับบ้านเมืองแพม อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอําเภอปางมะผ้า
( นาย สุ ชาติ ทีคะสุ ข ) , ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเขต ๑ ( นาย โกศล ปราคํา )
และหัวหน้าส่ วนราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กราบบังคมทูลถวายรายงานข้อมูล
หมู่บา้ น และหมู่บา้ นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผูบ้ ญั ชาการกองพลพัฒนาที ๓ (พลตรี เลอพงษ์ ศีลสรรพางค์)
กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดตังหมู่บา้ น ยามชายแดนอันเนืองมาจากพระราชดําริ
บ้านปางคองและบ้านแม่ส่วยอู เสด็จ ฯ ไปยังพลับพลาทีประทับ ทรงเยียมราษฎรประทับรถยนต์พระทีนัง
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ บา้ นเมืองแพม เสด็จ ฯ กลับศูนย์บริ การและพัฒนาทีสู งปางตองตามพระราชดํา
ตามพระราชอัธยาศัย
วันที ๕ มีนาคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับรถยนต์พระทีนัง
เสด็จ ฯ ไปยัง ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตรทีสู งจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยมะเขือส้ม อําเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ระยะทาง ๘ กม. ) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( คุณหญิง สุ ดารัตน์
เกยุราพันธ์ ) และ หัวหน้าส่ วนราชการ เฝ้ า ฯ รับเสด็จ
ทอดพระเนตรกิจกรรมของโรงเรี ยนเกษตรกร
บนพืนทีสู ง ทรงปลูกต้น “ มหาพรหมราชินี ” ประทับรถยนต์พระทีนังเสด็จ ฯ ไปยังศาลาทีประทับ
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร ( นาย เกรี ยงไกร คะนองเดชชาติ ) เฝ้ าฯ รับเสด็จ ทรงทอดพระเนตร
นิทรรศการงานส่ งเสริ มการเกษตรบนพืนทีสู ง กรมส่ งเสริ มการเกษตร เสด็จ ฯ ประทับยังศาลาทีประทับ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูล การดําเนินงาน ของโรงเรี ยนเกษตรกร
บนพืนทีสู ง พระราชทานรางวัลการประกวดผลงานของกลุ่มเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ และ หน่วยทีให้
การสนับสนุน ประทับรถยนต์พระทีนัง เสด็จ ฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรี ยนบ้านนาป่ าแปก
(ระยะทาง ๘๐๐ เมตร) เสด็จ ฯ ถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรี ยนบ้านนาป่ าแปก ( พิกดั LB ๘๗๔๖๐๓ )
เสด็จ ฯ กลับจังหวัดเชียงใหม่
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