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ชื่อโครงการ Name

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร The Royal-initiated Construction of Huai Sai Khamin Reservoir Project, Sakon Nakhon Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยสมอทบ จังหวัดกาฬสินธุ์ The Huai Samo Thop Reservoir Project, Kalasin Province

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยหินลับ จังหวัดมุกดาหาร The Improvement of Pipeline Water Delivery System Project at Huai Hin Lap Reservoir, 
Mukdahan Province

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดยโสธร The Royal-initiated Nong Ueng Area Development Project, Yasothon Province

โครงการพัฒนาพื้นที่กิ่งอำาเภอศิลาลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดศรีสะเกษ The Royal-initiated Area Development Project at Sila Lat Subdistrict, Si Sa Ket Province

โครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านตายอย จังหวัดอุบลราชธานี The Provision of Water Supply Project for the Villagers at Ban Ta Yoi, Ubon Ratchathani Province

โครงการก่อสร้างฝายลำาน้ำายาม จังหวัดสกลนคร The Construction of Yam Water Stream Dike Project, Sakon Nakhon Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาพันชาดน้อย จังหวัดอุดรธานี The Lam Phan Chad Noi Reservoir Project, Udon Thani Province

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินช่วยเหลือราษฎรบ้านสำาโรงและโรงเรียนบ้านสำาโรง 
คุรุราษฎร์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

The Construction of Surface Water Supply System Project for the Villagers of Ban Samrong 
and Ban Samrong Khururat Wittaya School, Ubon Ratchathani Province

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาต้นลำาปะเทียอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบุรีรัมย์ The Royal-initiated Improvement of Ton Lam Pa Thia Reservoir Project, Buriram Province

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาห้วยดินทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบุรีรัมย์ The Royal-initiated Improvement of  Huai Din Sai Reservoir Project, Buriram Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร The Royal-initiated Huai Khaen Reservoir Project, Mukdahan Province

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านรุ่งอรุณและบ้านกระหวันอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดศรีสะเกษ

The Royal-initiated Area Development Project at Ban Rung Arun and Ban Kra Wan,  
Si Sa Ket Province

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำา พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบึงกาฬ

The Royal-initiated Dredging of Nong Bo Ong Reservoir and Construction of Approaching  
Channels, equipped with Electric Water Pumping Station Project, Bueng Kan Province

โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอำานาจเจริญ The Royal-initiated Huai Yang Dike Project, Amnat Charoen Province

เพ่ั�อปีระเทศชาติ แลุ่ะปีระชาชนชาวิไทยโดยมิได้ย�อท้อ จนก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ
ที�กระจายอย่�ในท่กภู่มิภูาค แสัดงให้ัเห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิามตั�งพัระราชหัฤทัยมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�า
งานตามแนวิพัระราชดำาริ โดยมีตัวิอย�างโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ในภูาคตะวัินออกเฉีียงเหัน่อ ดังนี�

Royal Development Projects in the Northeastern Region
 At the young age, His Majesty the King accompanied His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
and Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother on royal visits to meet the people in every region 
of Thailand. He has seen the living conditions of the people and their plight. When he grew up,  
His Majesty the King has relentlessly devoted himself in performing the countless royal duties for 
the country and Thai people. This is evident in the royal development projects following his  
initiatives in every region of the country which reflect his determination to nurture, conserve and 
extend His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s legacy. King Rama X’s royal development 
projects in the Northeastern region are as follows:

	 ๒.	โครงการพััฒนาแหล่่งนำ�าบริ เวณบ้านภูู ไทร 
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	จังหวัดำชล่บุรี	

  การดำาเนินงานโครงการ เปี็นไปีตามวิัตถ่ปีระสังค์ของโครงการ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อพััฒนาแหัลุ่�งเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� โดยข่ดสัระเก็บกักนำ�า ซึ�งจะ

เพิั�มปีริมาณีการเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� ช�วิยบรรเทาปัีญหัาการขาดแคลุ่นนำ�า

ในช�วิงฤด่แลุ้่งให้ัแก�ราษฎรบริเวิณีหัม่�ที� ๕ บ้านภู่ไทร ตำาบลุ่เขาไม้แก้วิ 

อำาเภูอบางลุ่ะม่ง จังหัวัิดชลุ่บ่รี ๒) เพ่ั�อช�วิยบรรเทาผลุ่กระทบจากอ่ทกภัูย

ให้ัแก�ราษฎรในพ่ั�นที� แลุ่ะ ๓) เพ่ั�อยกระดับค่ณีภูาพัชีวิิตแลุ่ะควิามเป็ีนอย่� 

ของราษฎร เพัราะเม่�อมีนำ�าเพัียงพัอ จะสั�งผลุ่ใหั้เกิดการเพิั�มผลุ่ผลุ่ิต

ทางการเกษตร รวิมทั�ง การสันับสัน่นให้ัเกิดการพััฒนาในด้านอ่�น ๆ  

ตามมา 

ปัีจจ่บันมีสัมาชิกกลุ่่�มผ้่ใช้นำ�าเพิั�มขึ�นเปี็น ๔๐ ราย โดยยังไม� มี 

ค�าธ์รรมเนียมหัร่อค�าการใช้นำ�า ปีระชาชนใช้ปีระโยชน์จากแหัลุ่�งนำ�า  

โดยนำารถมาส่ับนำ�าเพ่ั�อใช้ในการเกษตร ปัีจจ่บันมีปีริมาณีนำ�าในสัระ 

เก็บนำ�าเต็ม ๑๐๐% ในสั�วินของอ่ปีโภูคบริโภูค มีเพีัยงพัอตลุ่อดทั�งปีี 

เกษตรกรในพ่ั�นที�รับปีระโยชน ์ปีระกอบอาชพีัหัลุ่กั ค่อ การปีลุ่่กสัับปีะรด 

มันสัำาปีะหัลัุ่ง แลุ่ะผักสัวินครัวิ

	 ๓.	 โครงการอ่ัางเก็บนำ�าห้วยล่อัยอัันเน่�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ	จังหวัดำล่ำาปาง	

  การดำาเนินงานโครงการ เป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าสัำาหัรับทำาการเกษตร รวิมทั�งอ่ปีโภูคบริโภูค 

ให้ัแก�ราษฎร ๔ หัม่�บ้านในตำาบลุ่วิังทอง แลุ่ะ ๒) เพั่�อบรรเทาปีัญหัา

อ่ทกภัูยทางด้านท้ายนำ�า 

  เกษตรกรในพ่ั�นที�รับปีระโยชน์ ปีระกอบอาชีพัหัลัุ่ก ค่อ การทำา

ไร�ข้าวิโพัดสัำาหัรับเลีุ่�ยงสััตว์ิ แลุ่ะทำานาปีี (ข้าวิเหันียวิ/ข้าวิหัอมมะลิุ่)  

เพ่ั�อบริโภูคในครัวิเร่อนเป็ีนหัลัุ่ก แลุ่ะมีการเพัาะปีลุ่่กพ่ัชหัลัุ่งนา เช�น  

ถั�วิลิุ่สัง กระเทียม หัอม เป็ีนต้น กลุ่่�มผ้่ใช้นำ�ามีสัมาชิกจำานวิน ๗๖๓ คน 

	 ๔.		โครงการอัาคารอััดำนำ�าบ้านเนินทอังพัร้อัมระบบ 
ส่่งนำ�าอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	จังหวัดำระนอัง	

  การดำาเนินงานโครงการเป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าสัำาหัรับอ่ปีโภูคบริโภูคให้ักับราษฎรในพ่ั�นที�

ปีระมาณี ๓๘๗ ครัวิเร่อน ราษฎร ๑,๐๓๐ คน แลุ่ะพ่ั�นที�ทำาการเกษตร

ในช�วิงฤด่ฝน แลุ่ะฤด่แลุ้่ง ปีระมาณี ๑,๒๐๐ ไร� ๒) เพ่ั�อเป็ีนการอน่รักษ์ 

แลุ่ะรักษาสัภูาพัต้นนำ�าลุ่ำาธ์ารธ์รรมชาติให้ัเกิดควิามช่�มช่�นแก�พ่ั�นดิน 

แลุ่ะป่ีาไม้ แลุ่ะ ๓) เพ่ั�อพััฒนาค่ณีภูาพัชีวิิตของราษฎรในพ่ั�นที�ให้ัดีขึ�น 

  การใช้ปีระโยชน์จากโครงการ สัามารถใช้ปีระโยชน์ต�อเน่�อง 

ตั�งแต�โครงการแลุ้่วิเสัร็จ ผ้่รับปีระโยชน์ปีระกอบอาชีพัทำาสัวินท่เรียน 

การใช้ปีระโยชน์จากโครงการ สั�วินใหัญ�ใช้นำ�าอ่ปีโภูคบริโภูค แลุ่ะใช้นำ�า

เพ่ั�อการเกษตร ซึ�งโครงการทำาให้ัเกิดการเปีลีุ่�ยนแปีลุ่งในหัลุ่ายด้าน ค่อ 

ทำาให้ัมีค่ณีภูาพัชีวิิตดีขึ�น ช่มชนเข้มแข็งมากขึ�น แลุ่ะสัามารถใช้ปีระโยชน์

จากที�ดินได้เพิั�มขึ�นด้วิย 

  กรมชลุ่ปีระทาน ไดด้ำาเนนิการก�อสัรา้งสัระเกบ็นำ�าพ่ั�นที�ปีระมาณี 

๓๐ ไร� ควิามจ่ ๑๘๙,๕๕๐ ลุ่่กบาศก์เมตร งานอาคารระบายนำ�า ๑ แหั�ง 

เพ่ั�อเพิั�มปีริมาณีเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� สัำาหัรับเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าในการอ่ปีโภูค 

บริโภูค แลุ่ะนำ�าเพั่�อการเกษตรในการด่แลุ่บำาร่งรักษาแลุ่ะบริหัาร 

จัดการโครงการฯ มีกรมชลุ่ปีระทานเป็ีนผ้่ด่แลุ่รับผิดชอบเป็ีนหัลัุ่ก 

แบ�งเป็ีน ๕ กลุ่่�มย�อย โดยมีหััวิหัน้าเหัม่องเป็ีนผ้่ด่แลุ่เกษตรกรแต�ลุ่ะฝาย 

กลุ่่�มผ้่ใช้นำ�าของโครงการอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยลุ่อยฯ มีการจัดทำากฎ แลุ่ะ 

กติกาในการจัดสัรรนำ�า ปัีจจ่บันการสั�งนำ�าใช้สั�งนำ�าผ�านลุ่ำานำ�าเดิม แลุ่ะ

เหัม่องฝายเดิม ทางจังหัวัิดลุ่ำาปีางได้จัดทำาแผนจัดสัรรงบปีระมาณี 

เพ่ั�อดำาเนินการก�อสัร้างระบบสั�งนำ�าให้ัครอบคลุ่่มพ่ั�นที�ให้ัมากขึ�น  

ซึ�งกรมชลุ่ปีระทานไดส้ัำารวิจพ่ั�นที�แลุ้่วิ แลุ่ะมแีบบพัร้อมโดยการปีรับปีร่ง

ระบบสั�งนำ�าจะใช้เป็ีนระบบท�อสั�งนำ�า เน่�องจากมีปีระสิัทธิ์ภูาพัในการ

บริหัารจัดการนำ�าได้ดีกวิ�าระบบคลุ่องเปิีด แลุ่ะทางองค์การบริหัาร 

สั�วินตำาบลุ่วัิงทอง ได้เข้ามามีสั�วินร�วิมในการก�อสัร้างปีรับปีร่งระบบ 

สั�งนำ�าเพิั�มเติม ระยะทางปีระมาณี ๓๓๐ เมตร เพ่ั�อให้ัเกษตรกรได้ใช้นำ�า

ได้อย�างมีปีระสิัทธิ์ภูาพัมากขึ�น ในอนาคต อบต.วัิงทอง มีแผนจะนำานำ�า

จากอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยลุ่อยฯ เป็ีนนำ�าต้นท่นเพ่ั�อการผลิุ่ตปีระปีาหัม่�บ้าน 

ของหัม่�ที� ๑ แลุ่ะหัม่�ที� ๙

  

ส่รุปผล่ลั่พัธ์์การดำำาเนินงานโครงการอัันเน่�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ	
  โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริทั�งหัมดที�ติดตามผลุ่ลัุ่พัธ์์ได้

ดำาเนินกิจกรรมครบถ้วินตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการ มีการใช้ปีระโยชน์ 

ได้ตามแผนที�กำาหันด โดยราษฎรผ้่รบัปีระโยชนจ์ากโครงการ มีการใช้นำ�า

จากโครงการเพ่ั�อการเกษตร แลุ่ะการอ่ปีโภูคบริโภูค เกษตรกรผ้่รับ

ปีระโยชน์สั�วินใหัญ�มีควิามพึังพัอใจต�อโครงการมาก เน่�องจากหัลัุ่งจาก 

มีโครงการแลุ้่วิ ทำาให้ัผลุ่ผลิุ่ตการเกษตรเพิั�มขึ�นแลุ่ะมีควิามหัลุ่ากหัลุ่าย

ในการปีระกอบอาชีพั ทำาให้ัเกิดควิามมั�นคงในชีวิิต

ตำำ�บลพัังขว้้�ง อำำ�เภอำ เมืือำงสกลนคร จัังหว้ัดสกลนคร

โครงก�รก่อำสร้�งอำ่�งเก็บนำ��ห้ว้ยทร�ยขมื้�น
อำันเนื�อำงมื�จั�กพัระร�ชดำ�ร้



เลขาฝากบอก

รวิบรวิมโดย กองติดตามปีระเมินผลุ่

อันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ จังหัวัิดราชบ่รี รวิมทั�ง คลิุ่ปีจากศ่นย์เรียนร้่ 

เช�น ลุ่่งวิิเชียร บ่ญรอด จังหัวิัดราชบ่รี ในเร่�องท่เรียนเปีลุ่ี�ยนชีวิิต หัร่อ

การแปีรร่ปีผลุ่ผลุ่ิตการเกษตรเพั่�อสัร้างม่ลุ่ค�าเพัิ�มของบ้านหััวิกะทิ 

จังหัวัิดฉีะเชิงเทรา แลุ่ะผมขอให้ัผ้่ที�รับผิดชอบโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริได้จัดทำา แลุ่ะเผยแพัร�องค์ควิามร่้ที�เปี็นปีระโยชน์ต�อไปี

โดยเน้นร่ปีแบบของสั่�อที�น�าสันใจ แลุ่ะกระชับต�อไปี

 ศ่นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ แลุ่ะศ่นย์

สัาขา ได้สันับสัน่นเมลุ่็ดพัันธ์่์พั่ชผักเพั่�อลุ่ดรายจ�ายในช�วิงโรคระบาด 

COVID-19 ทั�งในร่ปีแบบสั�งทางไปีรษณีีย์ หัร่อรับ ณี ที�ตั�งของ 

ศ่นย์ศึกษาฯ แก�ผ่้ที�ปีระสังค์รับการสันับสัน่น หัร่อนำาไปีแจกจ�ายแก�

เกษตรกรในพั่�นที�ขยายผลุ่โครงการนั�น ในเร่�องนี� การวิางแผนการ 

ผลุ่ิตเมลุ่็ดพัันธ์่์ การเก็บรักษาแลุ่ะแผนการแจกจ�ายเปี็นเร่�องที�สัำาคัญ 

ดังที�สัมเด็จพัระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า กรมสัมเด็จพัระเทพัรัตนราชสั่ดา ฯ 

สัยามบรมราชก่มารี พัระราชทานพัระราชดำาริไวิ้

 ในการบริหัารสัำานักงาน กปีร. นอกจากการปีฏิิบัติตาม

มาตรการสัาธ์ารณีสั่ขแลุ่้วิ ได้นำาเทคโนโลุ่ยีมาใช้มากขึ�นเพั่�อใหั้ 

การปีฏิิบัติงานสัามารถดำาเนินการได้อย�างต�อเน่�อง เช�น การปีระช่ม

ออนไลุ่น์ การทำางานที�บ้าน (WFH) ด้วิยโปีรแกรมควิบค่มระยะไกลุ่ 

Anydesk หัร่อการเช่�อมต�อเคร่อข�าย ภูายในผ�าน VPN การใช้ระบบ

สัารบรรณีอิเลุ่็กทรอนิกสั์ (e-saraban) การรับ-สั�งหันังสั่อ

ราชการผ�านอีเมลุ่ saraban@rdpb.go.th ซึ�งในสั�วินนี� 

สัำานักงาน กปีร. พัยายามพััฒนาระบบ อ่ปีกรณี์  

แลุ่ะบ่คลุ่ากรเพั่�อรองรับการเปี็นระบบราชการ ๔.๐  

ใหั้มากขึ�น

ท้ายที�สั่ดนี� สัำานักงาน กปีร. ขอร�วิม

เปี็นกำาลุ่ังใจใหั้ท่กหัน�วิยงาน ท่กท�าน สัามารถ

เผชิญกับควิามท้าทายแบบใหัม�  ภูายใต้

สัถานการณ์ีที�วิิกฤตในบริบทยค่ New Normal 

ในท่กกิ จกรรม เพั่� อ ใหั้สัั งคมของเรา 

กลุ่ับมามีควิามปีลุ่อดภูัย  มีควิามสั่ข 

แลุ่ะเจริญร่�งเร่องอีกครั�ง 
 

นายดืนุชา สินธวานนที่์

เลข้าธิการ กปีร.

 กองปีระสัานงานโครงการพ่ั�นที� ๑ - ๔ สัำานักงาน 

คณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงานโครงการอันเน่�อง 

มาจากพัระราชดำาริ (สัำานักงาน กปีร.) ได้รวิบรวิมข้อม่ลุ่ 

ผลุ่การดำาเนินงานโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ปีระจำาปีีงบปีระมาณี ๒๕๖๓ ที�ได้รับการสันับสัน่น 

งบปีระมาณีจากคณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงาน

โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (กปีร.) ดำาเนินการ 

ในเขตพ่ั�นที�ทั�ง ๔ ภูาค ปีระกอบด้วิย ภูาคกลุ่าง ภูาค 

ตะวัินออกเฉีียงเหัน่อ ภูาคเหัน่อ แลุ่ะภูาคใต้ มีจำานวิน ๑๒๖ 

โครงการ ใช้งบปีระมาณีรวิมทั�งสิั�น ๒,๐๗๓,๑๓๔,๓๕๖ บาท 

(สัองพัันเจ็ดสิับสัามลุ้่านหันึ�งแสันสัามหัม่�นสีั�พัันสัามร้อย 

ห้ัาสัิบหักบาทถ้วิน) ครอบคลุ่่มการพััฒนาด้านต�าง ๆ ซึ�ง

สัามารถจำาแนกตามปีระเภูทโครงการได้ ดังนี�

  ๑. ด้านแหัลุ่�งนำ�า จำานวิน ๕๔ โครงการ งบปีระมาณี 

จำานวิน ๑,๑๙๐,๔๑๐,๖๓๗ บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๕๗.๔๒ 

ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๒. ด้านบ่รณีาการ/อ่�น ๆ จำานวิน ๓๐ โครงการ  

งบปีระมาณี จำานวิน ๖๔๖,๖๐๘,๗๕๗ บาท คิดเปี็น 

ร้อยลุ่ะ ๓๑.๑๙ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๓. ด้านสิั�งแวิดลุ้่อม จำานวิน ๓๗ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๒๑๘,๓๔๕,๓๓๙ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๑๐.๕๓ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๔. ด้านการเกษตร จำานวิน ๒ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๑๕,๓๘๘,๖๓๐ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๐.๗๔ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๕. ด้านสั�งเสัริมอาชีพั จำานวิน ๓ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๒,๓๘๐,๙๙๓ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๐.๑๒ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ที�มาของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริในภูาพัรวิมทั�ง ๔ ภูาค เกิดจาก

พัระราชดำาริตรง จำานวิน ๑๐๘ โครงการ แลุ่ะเกิดจากราษฎรท่ลุ่เกลุ้่าฯ ถวิายฎีกา 

จำานวิน ๑๘ โครงการ 

จำำ�นวนโครงก�รอัันเน่�อังม�จำ�กพระร�ชดำำ�ร ิจำำ�แนกต�มท่ี่�ม�ขอังโครงก�ร

จำำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณโครงก�รอัันเน่�อังม�จำ�ก 
พระร�ชดำำ�รใินภ�พรวมทัี่�ง ๔ ภ�ค จำำ�แนกต�มภ�ค

  โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริในภูาพัรวิมทั�ง ๔ ภูาค ได้สัร้าง

ปีระโยชนใ์หัแ้ก�ราษฎรกลุ่่�มเปีา้หัมาย โดยมีผลุ่สััมฤทธิ์�จำาแนกตามปีระเภูทของ

โครงการ ดังนี�

	 ในช่ วง เวล่าการร ะบาดำขอัง โรคติิ ดำ เช่� อั ไวรั ส่ 
โคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ภูารกิจการดำำาเนินงาน
โครงการอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	 ยังคงดำำาเนินการ
อัย่างติ่อัเน่�อัง	 มีการพัิจารณางบประมาณโครงการ 
อััน เน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ 	 โดำยไดำ้ขอัอันุมัติิจาก 
ประธ์าน	กปร.	เป็นครั�งที�	๕	ขอังปีงบประมาณ	เม่�อัเดำ่อัน	
มิถุุนายน	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๒๔	 โครงการ	 ซึ่่� ง ใน
ปีงบประมาณนี�	 มีการอันุมัติิงบประมาณไปแล่้วรวม	 
๕	 ครั�ง	 มีโครงการที�อันุมัติิรวมทั�งส่ิ�น	 จำานวน	 ๑๕๖	
โครงการ	เพั่�อัส่นับส่นุนหน่วยงานติ่าง	ๆ 	ดำำาเนินโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริเพั่�อัแก้ไขความเดำ่อัดำร้อัน 
ขอังประชาชนโดำยดำ่วนติ่อัไป

 การดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริได้ปีรับร่ปีแบบ

ให้ัสัอดคลุ้่องกับสัถานการณ์ี อาทิ การติดตามควิามก้าวิหัน้าของโครงการ 

สัมเด็จพัระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า กรมสัมเด็จพัระเทพัรัตนราชสั่ดา ฯ  

สัยามบรมราชก่มารี ทรงตรวิจเยี�ยมโครงการผ�านสั่�อออนไลุ่น์ ดังเช�น 

โครงการศกึษาวิจิยัแลุ่ะพัฒันาสัิ�งแวิดลุ่อ้มแหัลุ่มผกัเบี�ยอนัเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ จังหัวิัดเพัชรบ่รี โครงการพััฒนาเด็กแลุ่ะเยาวิชน 

ในถิ�นท่รกันดารโรงเรียนตำารวิจตระเวินชายแดน จังหัวิัดสัระแก้วิ 

จังหัวิัดฉีะเชิงเทรา จังหัวิัดเพัชรบ่รี แลุ่ะจังหัวิัดปีระจวิบคีรีขันธ์์ 

โครงการทหัารพัันธ์่์ดี จังหัวิัดร้อยเอ็ด โครงการศ่นย์ศึกษา 

การพััฒนาหั้วิยทรายอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ จังหัวิัด

เพัชรบ่รี สัำาหัรับโครงการอ่�น ๆ ผมขอใหั้เตรียม

ควิามพัร้อมใหั้สัอดรับกับสัถานการณี์เช�นเดียวิกัน

 การจัดการฝึกอบรมใหั้แก�เกษตรกรแลุ่ะ

ผ่้ที�สันใจได้ปีรับเปี็นการศึกษาทางออนไลุ่น์ 

โดยศ่นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ แลุ่ะศ่นย์สัาขา มีการจัดทำาเปี็น

คลุ่ิปีวิิดีโอสัั�นๆ เช�น การปีลุ่่กไผ�นอกฤด่ของ 

ศ่นย์พััฒนาการเกษตรภู่สัิงหั์อันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ จังหัวิัดศรีสัะเกษ การทำา 

นำ�ามันไพัลุ่จากสัม่นไพัรใกลุ่้ตัวิของศ่นย์

ศึกษาการพััฒนาเขาหิันซ้อนอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ จังหัวิัดฉีะเชิงเทรา การเลุ่ี�ยง

ไสั้เด่อนเพั่�อนเกษตรอินทรีย์ของโครงการ

วิิธ์ีการฟื้้�นฟื้่ที�ดินเสั่�อมโทรมเขาชะง่้ม 

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

ผล่การดำำาเนินงานโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓

ผล่การดำำาเนินงานโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓

  เม่�อพิัจารณีาโครงการแยกเป็ีนรายจังหัวัิด พับวิ�า มีโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริที�ได้รับการสันับสัน่นงบปีระมาณีจาก กปีร. ปีระจำาปีีงบปีระมาณี พั.ศ. 

๒๕๖๓ จำานวินรวิม ๔๗ จังหัวัิด ปีระกอบด้วิย ภูาคกลุ่าง จำานวิน ๙ จังหัวัิด ภูาค

ตะวิันออกเฉีียงเหัน่อ จำานวิน ๑๖ จังหัวัิด ภูาคเหัน่อ จำานวิน ๑๓ จังหัวิัด แลุ่ะ 

ภูาคใต้ จำานวิน ๙ จังหัวัิด 

 

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

  
ปีระเภที่โค์รงการ

  ท่ี่�มาข้องโค์รงการ

    พระราชดืำาริตรง ฎ่ีกา รวม

   ด้ืานแห็ล่งนำ�า ๓๗ ๑๗ ๕๔

   ด้ืานบูัรณาการ/อื�น ๆ ๓๐ - ๓๐

   ด้ืานสิ�งแวดืล้อม ๓๖ ๑ ๓๗

   ด้ืานการเกษตร ๒ - ๒

   ด้ืานส่งเสริมอาช่พ ๓ - ๓

   ด้ืานสาธารณสุข้ - - -

   ด้ืานค์มนาค์ม/สื�อสาร - - -

   ด้ืานสวัสดิืการสังค์ม - - -

   รวม ๑๐๘ ๑๘ ๑๒๖

หัน�วิย : โครงการ

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานแห็ล่งนำ�า

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๔,๒๖๐ ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี  ๖๕,๑๙๘ คน

• พ่ั�นที�เกษตร จำานวินปีระมาณี ๗๕,๕๗๙ ไร�

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานสิ�งแวดืล้อม

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๓๒,๔๒๔  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๔๒,๗๔๗  คน

• พ่ั�นที�ป่ีา จำานวินปีระมาณี ๑๒๑,๔๖๓ ไร�

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานส่งเสริมอาช่พ

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๗๙  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๙๗๑ คน

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานการเกษตร

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๔,๖๖๖  ครัวิเร่อน

ผลสััมฤทธ์ิ์�ของโครงการพััฒนาด้้านบููรณาการ

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการศููนย์ศึูกษาการพัฒนาอันเนื�องฯ ทัี่�ง ๖ แห่็ง

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๘,๕๐๗  ครัวิเร่อน

• การอบรม จำานวินปีระมาณี ๑๔,๕๖๔ คน

• การศึกษาด่งาน จำานวินปีระมาณี ๖๔๗,๕๑๒ คน

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการบูัรณาการอื�น ๆ

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๑๗,๒๐๘  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๕๒,๕๗๒ คน

• พ่ั�นที�ป่ีา จำานวินปีระมาณี ๙๗๒,๓๔๓ ไร�

• การอบรม จำานวินปีระมาณี ๙,๔๗๓ คน

• การศึกษาด่งาน จำานวินปีระมาณี ๓๒๑,๗๒๕ คน

การติิดำติามผล่ลั่พัธ์์การดำำาเนินงาน
โครงการอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ

โดย กองติดตามปีระเมินผลุ่

	 กองติิดติามประเมินผล	 สำำานักงาน	 กปร.	 ได้ 
ติิดติามผลลัพธ์์การดำา เนินงานโครงการอันเน่�อง 
มาจากพระราชดำาริ	จำานวน	๔	 โครงการ	 ในช่วงเด่อน
พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ถึึงเด่อนกุมภาพันธ์์	 ๒๕๖๔	
วัติถึุปร ะสำงค์ เพ่� อติิดติามผลการดำา เนินงานแล ะ 
ผลลัพธ์์ โครงการอัน เน่� องมาจากพร ะราชดำาริ	 
ประเภทแหล่งนำ�า	 ท่� ได้รับการอนุมัติิงบประมาณจาก	 
กปร.	 ซึ่ึ�งดำาเนินการแล้วเสำร็จ	 และได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการแล้ว	โดยม่ผลการติิดติาม	ดังน่�
 ๑.	 โครงการก่อัส่ร้างส่ถุานีสู่บนำ�าด้ำวยไฟฟ้าพัร้อัม

ระบบส่่งนำ�าบ้านโนนล่านอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	
จังหวัดำชัยภููมิ	

  การดำาเนินงานโครงการ เป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อแก้ไขปัีญหัาการขาดแคลุ่นนำ�าสัำาหัรับใช้ทำาการเกษตร แลุ่ะ

อ่ปีโภูคบริโภูค ให้ัแก�ราษฎรบ้านโนนลุ่าน หัม่�ที� ๔ ตำาบลุ่ถำ�าวัิวิแดง อำาเภูอ

หันองบัวิแดง จังหัวัิดชัยภูม่ ิให้ัมีนำ�าไว้ิใช้ในช�วิงฤด่แลุ้่งหัร่อฝนทิ�งช�วิงอย�าง

เพีัยงพัอ แลุ่ะ ๒) เพั่�อสันับสัน่นนำ�าเพิั�มศักยภูาพั แลุ่ะพััฒนาค่ณีภูาพัชวิีิต

ของราษฎรให้ัมีทางเลุ่่อกในการปีระกอบอาชีพัด้านการเกษตรได้อย�าง

ต�อเน่�อง เอ่�อต�อการมีค่ณีภูาพัชีวิิตแลุ่ะควิามเปี็นอย่�ที�ดีขึ�นของราษฎร 

หัลัุ่งจากโครงการก�อสัรา้งเสัรจ็แลุ่ว้ิ ราษฎรไดมี้นำ�าเพั่�อการอ่ปีโภูคบรโิภูค

แลุ่ะทำาการเกษตร เช�น ทำานา ทำาไร� (อ้อย มันสัำาปีะหัลัุ่ง) ปีลุ่่กหัม�อน 

หัอมแดง ปีาล์ุ่ม หัญ้าเลีุ่�ยงสััตว์ิ เป็ีนต้น ซึ�งหัลัุ่งจากมีโครงการฯ ปีระโยชน์

ที�เห็ันได้อย�างชัดเจนค่อผลุ่ผลิุ่ตเพิั�มขึ�น แลุ่ะชนิดของพ่ัชที�ปีลุ่่กมีควิาม

หัลุ่ากหัลุ่ายมากขึ�น จากเดิมทำานา ทำาไร�ข้าวิโพัด แต�ปัีจจ่บันมีการปีลุ่่ก

หัม�อน ทำาไร�อ้อย แลุ่ะหัอมแดง เพ่ั�อเพิั�มรายได้ ปัีจจ่บันมีสัมาชิกกลุ่่�ม 

ผ้่ใช้นำ�า ๑๕๖ ราย ซึ�งกรมชลุ่ปีระทานได้สั�งมอบโครงการสัถานีส่ับนำ�าฯ 

บ้านโนนลุ่านฯ ใหั้แก�องค์การบริหัารสั�วินตำาบลุ่ถำ�าวัิวิแดงเปี็นผ้่ด่แลุ่ 

รับผิดชอบ โดยมีกรมชลุ่ปีระทานช�วิยให้ัคำาปีรึกษา ทาง อบต.ถำ�าวัิวิแดง  

มีการจัดเจ้าหัน้าที�ปีระจำาเพ่ั�อด่แลุ่สัถานีส่ับนำ�าฯ สัำาหัรับค�าไฟื้ฟ้ื้าคิดใน

อัตราการส่ับนำ�าเพ่ั�อการเกษตร โดยทาง อบต.ถำ�าวัิวิแดง ช�วิยสัมทบด้วิย 

๔๐ เปีอรเ์ซนต์ สัำาหัรบัค�าไฟื้ฟ้ื้าสั�วินที�เหัลุ่่อจะเกบ็ไว้ิเปีน็ค�าด่แลุ่ซ�อมแซม 

แลุ่ะบำาร่งรักษาต�อไปี แลุ่ะกรมชลุ่ปีระทานมีแผนก�อสัร้างระบบสั�งนำ�า

เพิั�มเติม ๑,๕๐๐ เมตร เพ่ั�อขยายพ่ั�นที�สั�งนำ�าได้เพิั�ม ๔๐๐ - ๕๐๐ ไร� 

สัามารถช�วิยเหัลุ่่อเกษตรกรในสั�วินที�ไม�ได้อย่�ในพ่ั�นที�รับปีระโยชน์  

ซึ�งมีควิามต้องการอยากให้ัขยายพ่ั�นที�เพิั�มเติม เน่�องจากเห็ันปีระโยชน์

ของโครงการสัถานีส่ับนำ�าด้วิยไฟื้ฟ้ื้าบ้านโนนลุ่านฯ ทำาให้ัผลุ่ผลิุ่ตเพิั�มขึ�น 

แลุ่ะสัามารถปีลุ่่กพ่ัชได้หัลุ่ากหัลุ่ายชนิดมากขึ�น

ด้ืานแห็ล่งนำ�า
๑,๑๙๐,๔๑๐,๖๓๗ บัาที่
ร้อยละ ๕๗.๔๒

ด้ืานบูัรณาการ/อื�นๆ
๖๔๖,๖๐๘,๗๕๗ บัาที่
ร้อยละ ๓๑.๑๙

ด้ืานสิ�งแวดืล้อม
๒๑๘,๓๔๕,๓๓๙ บัาที่
ร้อยละ ๑๐.๕๓ด้ืานการเกษตร

๑๕,๓๘๘,๖๓๐ บัาที่
ร้อยละ ๐.๗๔

ด้ืานส่งเสริมอาช่พ
๒,๓๘๐,๙๙๓ บัาที่
ร้อยละ ๐.๑๒

ภาค์เห็นือ
๕๗ โค์รงการ
๑๓ จังห็วัดื
๗๘๐,๑๖๓,๖๓๔ บัาที่

ภาค์กลาง
๒๒ โค์รงการ
๙ จังห็วัดื
๔๕๗,๖๙๑,๒๐๙ บัาที่

ภาค์ตะวันออกเฉ่ยงเห็นือ
๒๘ โค์รงการ
๑๖ จังห็วัดื
๔๕๐,๙๒๓,๓๕๗ บัาที่

ภาค์ใต้
๑๙ โค์รงการ
๙ จังห็วัดื
๓๘๔,๓๕๖,๑๕๖ บัาที่



เลขาฝากบอก

รวิบรวิมโดย กองติดตามปีระเมินผลุ่

อันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ จังหัวัิดราชบ่รี รวิมทั�ง คลิุ่ปีจากศ่นย์เรียนร้่ 

เช�น ลุ่่งวิิเชียร บ่ญรอด จังหัวิัดราชบ่รี ในเร่�องท่เรียนเปีลุ่ี�ยนชีวิิต หัร่อ

การแปีรร่ปีผลุ่ผลุ่ิตการเกษตรเพั่�อสัร้างม่ลุ่ค�าเพัิ�มของบ้านหััวิกะทิ 

จังหัวัิดฉีะเชิงเทรา แลุ่ะผมขอให้ัผ้่ที�รับผิดชอบโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริได้จัดทำา แลุ่ะเผยแพัร�องค์ควิามร่้ที�เปี็นปีระโยชน์ต�อไปี

โดยเน้นร่ปีแบบของสั่�อที�น�าสันใจ แลุ่ะกระชับต�อไปี

 ศ่นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ แลุ่ะศ่นย์

สัาขา ได้สันับสัน่นเมลุ่็ดพัันธ์่์พั่ชผักเพั่�อลุ่ดรายจ�ายในช�วิงโรคระบาด 

COVID-19 ทั�งในร่ปีแบบสั�งทางไปีรษณีีย์ หัร่อรับ ณี ที�ตั�งของ 

ศ่นย์ศึกษาฯ แก�ผ่้ที�ปีระสังค์รับการสันับสัน่น หัร่อนำาไปีแจกจ�ายแก�

เกษตรกรในพั่�นที�ขยายผลุ่โครงการนั�น ในเร่�องนี� การวิางแผนการ 

ผลุ่ิตเมลุ่็ดพัันธ์่์ การเก็บรักษาแลุ่ะแผนการแจกจ�ายเปี็นเร่�องที�สัำาคัญ 

ดังที�สัมเด็จพัระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า กรมสัมเด็จพัระเทพัรัตนราชสั่ดา ฯ 

สัยามบรมราชก่มารี พัระราชทานพัระราชดำาริไวิ้

 ในการบริหัารสัำานักงาน กปีร. นอกจากการปีฏิิบัติตาม

มาตรการสัาธ์ารณีสั่ขแลุ่้วิ ได้นำาเทคโนโลุ่ยีมาใช้มากขึ�นเพั่�อใหั้ 

การปีฏิิบัติงานสัามารถดำาเนินการได้อย�างต�อเน่�อง เช�น การปีระช่ม

ออนไลุ่น์ การทำางานที�บ้าน (WFH) ด้วิยโปีรแกรมควิบค่มระยะไกลุ่ 

Anydesk หัร่อการเช่�อมต�อเคร่อข�าย ภูายในผ�าน VPN การใช้ระบบ

สัารบรรณีอิเลุ่็กทรอนิกสั์ (e-saraban) การรับ-สั�งหันังสั่อ

ราชการผ�านอีเมลุ่ saraban@rdpb.go.th ซึ�งในสั�วินนี� 

สัำานักงาน กปีร. พัยายามพััฒนาระบบ อ่ปีกรณี์  

แลุ่ะบ่คลุ่ากรเพั่�อรองรับการเปี็นระบบราชการ ๔.๐  

ใหั้มากขึ�น

ท้ายที�สั่ดนี� สัำานักงาน กปีร. ขอร�วิม

เปี็นกำาลุ่ังใจใหั้ท่กหัน�วิยงาน ท่กท�าน สัามารถ

เผชิญกับควิามท้าทายแบบใหัม�  ภูายใต้

สัถานการณ์ีที�วิิกฤตในบริบทยค่ New Normal 

ในท่กกิ จกรรม เพั่� อ ใหั้สัั งคมของเรา 

กลุ่ับมามีควิามปีลุ่อดภูัย  มีควิามสั่ข 

แลุ่ะเจริญร่�งเร่องอีกครั�ง 
 

นายดืนุชา สินธวานนที่์

เลข้าธิการ กปีร.

 กองปีระสัานงานโครงการพ่ั�นที� ๑ - ๔ สัำานักงาน 

คณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงานโครงการอันเน่�อง 

มาจากพัระราชดำาริ (สัำานักงาน กปีร.) ได้รวิบรวิมข้อม่ลุ่ 

ผลุ่การดำาเนินงานโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ปีระจำาปีีงบปีระมาณี ๒๕๖๓ ที�ได้รับการสันับสัน่น 

งบปีระมาณีจากคณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงาน

โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (กปีร.) ดำาเนินการ 

ในเขตพ่ั�นที�ทั�ง ๔ ภูาค ปีระกอบด้วิย ภูาคกลุ่าง ภูาค 

ตะวัินออกเฉีียงเหัน่อ ภูาคเหัน่อ แลุ่ะภูาคใต้ มีจำานวิน ๑๒๖ 

โครงการ ใช้งบปีระมาณีรวิมทั�งสิั�น ๒,๐๗๓,๑๓๔,๓๕๖ บาท 

(สัองพัันเจ็ดสิับสัามลุ้่านหันึ�งแสันสัามหัม่�นสีั�พัันสัามร้อย 

ห้ัาสัิบหักบาทถ้วิน) ครอบคลุ่่มการพััฒนาด้านต�าง ๆ ซึ�ง

สัามารถจำาแนกตามปีระเภูทโครงการได้ ดังนี�

  ๑. ด้านแหัลุ่�งนำ�า จำานวิน ๕๔ โครงการ งบปีระมาณี 

จำานวิน ๑,๑๙๐,๔๑๐,๖๓๗ บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๕๗.๔๒ 

ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๒. ด้านบ่รณีาการ/อ่�น ๆ จำานวิน ๓๐ โครงการ  

งบปีระมาณี จำานวิน ๖๔๖,๖๐๘,๗๕๗ บาท คิดเปี็น 

ร้อยลุ่ะ ๓๑.๑๙ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๓. ด้านสิั�งแวิดลุ้่อม จำานวิน ๓๗ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๒๑๘,๓๔๕,๓๓๙ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๑๐.๕๓ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๔. ด้านการเกษตร จำานวิน ๒ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๑๕,๓๘๘,๖๓๐ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๐.๗๔ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๕. ด้านสั�งเสัริมอาชีพั จำานวิน ๓ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๒,๓๘๐,๙๙๓ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๐.๑๒ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ที�มาของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริในภูาพัรวิมทั�ง ๔ ภูาค เกิดจาก

พัระราชดำาริตรง จำานวิน ๑๐๘ โครงการ แลุ่ะเกิดจากราษฎรท่ลุ่เกลุ้่าฯ ถวิายฎีกา 

จำานวิน ๑๘ โครงการ 

จำำ�นวนโครงก�รอัันเน่�อังม�จำ�กพระร�ชดำำ�ร ิจำำ�แนกต�มท่ี่�ม�ขอังโครงก�ร

จำำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณโครงก�รอัันเน่�อังม�จำ�ก 
พระร�ชดำำ�รใินภ�พรวมทัี่�ง ๔ ภ�ค จำำ�แนกต�มภ�ค

  โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริในภูาพัรวิมทั�ง ๔ ภูาค ได้สัร้าง

ปีระโยชนใ์หัแ้ก�ราษฎรกลุ่่�มเปีา้หัมาย โดยมีผลุ่สััมฤทธิ์�จำาแนกตามปีระเภูทของ

โครงการ ดังนี�

	 ในช่ วง เวล่าการร ะบาดำขอัง โรคติิ ดำ เช่� อั ไวรั ส่ 
โคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ภูารกิจการดำำาเนินงาน
โครงการอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	 ยังคงดำำาเนินการ
อัย่างติ่อัเน่�อัง	 มีการพัิจารณางบประมาณโครงการ 
อััน เน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ 	 โดำยไดำ้ขอัอันุมัติิจาก 
ประธ์าน	กปร.	เป็นครั�งที�	๕	ขอังปีงบประมาณ	เม่�อัเดำ่อัน	
มิถุุนายน	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๒๔	 โครงการ	 ซึ่่� ง ใน
ปีงบประมาณนี�	 มีการอันุมัติิงบประมาณไปแล่้วรวม	 
๕	 ครั�ง	 มีโครงการที�อันุมัติิรวมทั�งส่ิ�น	 จำานวน	 ๑๕๖	
โครงการ	เพั่�อัส่นับส่นุนหน่วยงานติ่าง	ๆ 	ดำำาเนินโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริเพั่�อัแก้ไขความเดำ่อัดำร้อัน 
ขอังประชาชนโดำยดำ่วนติ่อัไป

 การดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริได้ปีรับร่ปีแบบ

ให้ัสัอดคลุ้่องกับสัถานการณ์ี อาทิ การติดตามควิามก้าวิหัน้าของโครงการ 

สัมเด็จพัระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า กรมสัมเด็จพัระเทพัรัตนราชสั่ดา ฯ  

สัยามบรมราชก่มารี ทรงตรวิจเยี�ยมโครงการผ�านสั่�อออนไลุ่น์ ดังเช�น 

โครงการศกึษาวิจิยัแลุ่ะพัฒันาสัิ�งแวิดลุ่อ้มแหัลุ่มผกัเบี�ยอนัเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ จังหัวิัดเพัชรบ่รี โครงการพััฒนาเด็กแลุ่ะเยาวิชน 

ในถิ�นท่รกันดารโรงเรียนตำารวิจตระเวินชายแดน จังหัวิัดสัระแก้วิ 

จังหัวิัดฉีะเชิงเทรา จังหัวิัดเพัชรบ่รี แลุ่ะจังหัวิัดปีระจวิบคีรีขันธ์์ 

โครงการทหัารพัันธ์่์ดี จังหัวิัดร้อยเอ็ด โครงการศ่นย์ศึกษา 

การพััฒนาหั้วิยทรายอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ จังหัวิัด

เพัชรบ่รี สัำาหัรับโครงการอ่�น ๆ ผมขอใหั้เตรียม

ควิามพัร้อมใหั้สัอดรับกับสัถานการณี์เช�นเดียวิกัน

 การจัดการฝึกอบรมใหั้แก�เกษตรกรแลุ่ะ

ผ่้ที�สันใจได้ปีรับเปี็นการศึกษาทางออนไลุ่น์ 

โดยศ่นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ แลุ่ะศ่นย์สัาขา มีการจัดทำาเปี็น

คลุ่ิปีวิิดีโอสัั�นๆ เช�น การปีลุ่่กไผ�นอกฤด่ของ 

ศ่นย์พััฒนาการเกษตรภู่สัิงหั์อันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ จังหัวิัดศรีสัะเกษ การทำา 

นำ�ามันไพัลุ่จากสัม่นไพัรใกลุ่้ตัวิของศ่นย์

ศึกษาการพััฒนาเขาหิันซ้อนอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ จังหัวิัดฉีะเชิงเทรา การเลุ่ี�ยง

ไสั้เด่อนเพั่�อนเกษตรอินทรีย์ของโครงการ

วิิธ์ีการฟื้้�นฟื้่ที�ดินเสั่�อมโทรมเขาชะง่้ม 

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

ผล่การดำำาเนินงานโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓

ผล่การดำำาเนินงานโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓

  เม่�อพิัจารณีาโครงการแยกเป็ีนรายจังหัวัิด พับวิ�า มีโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริที�ได้รับการสันับสัน่นงบปีระมาณีจาก กปีร. ปีระจำาปีีงบปีระมาณี พั.ศ. 

๒๕๖๓ จำานวินรวิม ๔๗ จังหัวัิด ปีระกอบด้วิย ภูาคกลุ่าง จำานวิน ๙ จังหัวัิด ภูาค

ตะวิันออกเฉีียงเหัน่อ จำานวิน ๑๖ จังหัวิัด ภูาคเหัน่อ จำานวิน ๑๓ จังหัวัิด แลุ่ะ 

ภูาคใต้ จำานวิน ๙ จังหัวัิด 

 

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

  
ปีระเภที่โค์รงการ

  ท่ี่�มาข้องโค์รงการ

    พระราชดืำาริตรง ฎ่ีกา รวม

   ด้ืานแห็ล่งนำ�า ๓๗ ๑๗ ๕๔

   ด้ืานบูัรณาการ/อื�น ๆ ๓๐ - ๓๐

   ด้ืานสิ�งแวดืล้อม ๓๖ ๑ ๓๗

   ด้ืานการเกษตร ๒ - ๒

   ด้ืานส่งเสริมอาช่พ ๓ - ๓

   ด้ืานสาธารณสุข้ - - -

   ด้ืานค์มนาค์ม/สื�อสาร - - -

   ด้ืานสวัสดิืการสังค์ม - - -

   รวม ๑๐๘ ๑๘ ๑๒๖

หัน�วิย : โครงการ

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานแห็ล่งนำ�า

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๔,๒๖๐ ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี  ๖๕,๑๙๘ คน

• พ่ั�นที�เกษตร จำานวินปีระมาณี ๗๕,๕๗๙ ไร�

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานสิ�งแวดืล้อม

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๓๒,๔๒๔  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๔๒,๗๔๗  คน

• พ่ั�นที�ป่ีา จำานวินปีระมาณี ๑๒๑,๔๖๓ ไร�

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานส่งเสริมอาช่พ

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๗๙  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๙๗๑ คน

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานการเกษตร

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๔,๖๖๖  ครัวิเร่อน

ผลสััมฤทธ์ิ์�ของโครงการพััฒนาด้้านบููรณาการ

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการศููนย์ศึูกษาการพัฒนาอันเนื�องฯ ทัี่�ง ๖ แห่็ง

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๘,๕๐๗  ครัวิเร่อน

• การอบรม จำานวินปีระมาณี ๑๔,๕๖๔ คน

• การศึกษาด่งาน จำานวินปีระมาณี ๖๔๗,๕๑๒ คน

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการบูัรณาการอื�น ๆ

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๑๗,๒๐๘  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๕๒,๕๗๒ คน

• พ่ั�นที�ป่ีา จำานวินปีระมาณี ๙๗๒,๓๔๓ ไร�

• การอบรม จำานวินปีระมาณี ๙,๔๗๓ คน

• การศึกษาด่งาน จำานวินปีระมาณี ๓๒๑,๗๒๕ คน

การติิดำติามผล่ลั่พัธ์์การดำำาเนินงาน
โครงการอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ

โดย กองติดตามปีระเมินผลุ่

	 กองติิดติามประเมินผล	 สำำานักงาน	 กปร.	 ได้ 
ติิดติามผลลัพธ์์การดำา เนินงานโครงการอันเน่�อง 
มาจากพระราชดำาริ	จำานวน	๔	 โครงการ	 ในช่วงเด่อน
พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ถึึงเด่อนกุมภาพันธ์์	 ๒๕๖๔	
วัติถึุปร ะสำงค์ เพ่� อติิดติามผลการดำา เนินงานแล ะ 
ผลลัพธ์์ โครงการอัน เน่� องมาจากพร ะราชดำาริ	 
ประเภทแหล่งนำ�า	 ท่� ได้รับการอนุมัติิงบประมาณจาก	 
กปร.	 ซึ่ึ�งดำาเนินการแล้วเสำร็จ	 และได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการแล้ว	โดยม่ผลการติิดติาม	ดังน่�
 ๑.	 โครงการก่อัส่ร้างส่ถุานีสู่บนำ�าด้ำวยไฟฟ้าพัร้อัม

ระบบส่่งนำ�าบ้านโนนล่านอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	
จังหวัดำชัยภููมิ	

  การดำาเนินงานโครงการ เป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อแก้ไขปัีญหัาการขาดแคลุ่นนำ�าสัำาหัรับใช้ทำาการเกษตร แลุ่ะ

อ่ปีโภูคบริโภูค ให้ัแก�ราษฎรบ้านโนนลุ่าน หัม่�ที� ๔ ตำาบลุ่ถำ�าวัิวิแดง อำาเภูอ

หันองบัวิแดง จังหัวัิดชัยภูม่ ิให้ัมีนำ�าไว้ิใช้ในช�วิงฤด่แลุ้่งหัร่อฝนทิ�งช�วิงอย�าง

เพีัยงพัอ แลุ่ะ ๒) เพั่�อสันับสัน่นนำ�าเพิั�มศักยภูาพั แลุ่ะพััฒนาค่ณีภูาพัชวิีิต

ของราษฎรให้ัมีทางเลุ่่อกในการปีระกอบอาชีพัด้านการเกษตรได้อย�าง

ต�อเน่�อง เอ่�อต�อการมีค่ณีภูาพัชีวิิตแลุ่ะควิามเปี็นอย่�ที�ดีขึ�นของราษฎร 

หัลัุ่งจากโครงการก�อสัรา้งเสัรจ็แลุ่ว้ิ ราษฎรไดมี้นำ�าเพั่�อการอ่ปีโภูคบรโิภูค

แลุ่ะทำาการเกษตร เช�น ทำานา ทำาไร� (อ้อย มันสัำาปีะหัลัุ่ง) ปีลุ่่กหัม�อน 

หัอมแดง ปีาล์ุ่ม หัญ้าเลีุ่�ยงสััตว์ิ เป็ีนต้น ซึ�งหัลัุ่งจากมีโครงการฯ ปีระโยชน์

ที�เห็ันได้อย�างชัดเจนค่อผลุ่ผลิุ่ตเพิั�มขึ�น แลุ่ะชนิดของพ่ัชที�ปีลุ่่กมีควิาม

หัลุ่ากหัลุ่ายมากขึ�น จากเดิมทำานา ทำาไร�ข้าวิโพัด แต�ปัีจจ่บันมีการปีลุ่่ก

หัม�อน ทำาไร�อ้อย แลุ่ะหัอมแดง เพ่ั�อเพิั�มรายได้ ปัีจจ่บันมีสัมาชิกกลุ่่�ม 

ผ้่ใช้นำ�า ๑๕๖ ราย ซึ�งกรมชลุ่ปีระทานได้สั�งมอบโครงการสัถานีส่ับนำ�าฯ 

บ้านโนนลุ่านฯ ใหั้แก�องค์การบริหัารสั�วินตำาบลุ่ถำ�าวัิวิแดงเปี็นผ้่ด่แลุ่ 

รับผิดชอบ โดยมีกรมชลุ่ปีระทานช�วิยให้ัคำาปีรึกษา ทาง อบต.ถำ�าวัิวิแดง  

มีการจัดเจ้าหัน้าที�ปีระจำาเพ่ั�อด่แลุ่สัถานีส่ับนำ�าฯ สัำาหัรับค�าไฟื้ฟ้ื้าคิดใน

อัตราการส่ับนำ�าเพ่ั�อการเกษตร โดยทาง อบต.ถำ�าวัิวิแดง ช�วิยสัมทบด้วิย 

๔๐ เปีอรเ์ซนต์ สัำาหัรบัค�าไฟื้ฟื้า้สั�วินที�เหัลุ่่อจะเกบ็ไว้ิเปีน็ค�าด่แลุ่ซ�อมแซม 

แลุ่ะบำาร่งรักษาต�อไปี แลุ่ะกรมชลุ่ปีระทานมีแผนก�อสัร้างระบบสั�งนำ�า

เพิั�มเติม ๑,๕๐๐ เมตร เพ่ั�อขยายพ่ั�นที�สั�งนำ�าได้เพิั�ม ๔๐๐ - ๕๐๐ ไร� 

สัามารถช�วิยเหัลุ่่อเกษตรกรในสั�วินที�ไม�ได้อย่�ในพ่ั�นที�รับปีระโยชน์  

ซึ�งมีควิามต้องการอยากให้ัขยายพ่ั�นที�เพิั�มเติม เน่�องจากเห็ันปีระโยชน์

ของโครงการสัถานีส่ับนำ�าด้วิยไฟื้ฟ้ื้าบ้านโนนลุ่านฯ ทำาให้ัผลุ่ผลิุ่ตเพิั�มขึ�น 

แลุ่ะสัามารถปีลุ่่กพ่ัชได้หัลุ่ากหัลุ่ายชนิดมากขึ�น

ด้ืานแห็ล่งนำ�า
๑,๑๙๐,๔๑๐,๖๓๗ บัาที่
ร้อยละ ๕๗.๔๒

ด้ืานบูัรณาการ/อื�นๆ
๖๔๖,๖๐๘,๗๕๗ บัาที่
ร้อยละ ๓๑.๑๙

ด้ืานสิ�งแวดืล้อม
๒๑๘,๓๔๕,๓๓๙ บัาที่
ร้อยละ ๑๐.๕๓ด้ืานการเกษตร

๑๕,๓๘๘,๖๓๐ บัาที่
ร้อยละ ๐.๗๔

ด้ืานส่งเสริมอาช่พ
๒,๓๘๐,๙๙๓ บัาที่
ร้อยละ ๐.๑๒

ภาค์เห็นือ
๕๗ โค์รงการ
๑๓ จังห็วัดื
๗๘๐,๑๖๓,๖๓๔ บัาที่

ภาค์กลาง
๒๒ โค์รงการ
๙ จังห็วัดื
๔๕๗,๖๙๑,๒๐๙ บัาที่

ภาค์ตะวันออกเฉ่ยงเห็นือ
๒๘ โค์รงการ
๑๖ จังห็วัดื
๔๕๐,๙๒๓,๓๕๗ บัาที่

ภาค์ใต้
๑๙ โค์รงการ
๙ จังห็วัดื
๓๘๔,๓๕๖,๑๕๖ บัาที่



เลขาฝากบอก

รวิบรวิมโดย กองติดตามปีระเมินผลุ่

อันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ จังหัวัิดราชบ่รี รวิมทั�ง คลิุ่ปีจากศ่นย์เรียนร้่ 

เช�น ลุ่่งวิิเชียร บ่ญรอด จังหัวิัดราชบ่รี ในเร่�องท่เรียนเปีลุ่ี�ยนชีวิิต หัร่อ

การแปีรร่ปีผลุ่ผลุ่ิตการเกษตรเพั่�อสัร้างม่ลุ่ค�าเพัิ�มของบ้านหััวิกะทิ 

จังหัวัิดฉีะเชิงเทรา แลุ่ะผมขอให้ัผ้่ที�รับผิดชอบโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริได้จัดทำา แลุ่ะเผยแพัร�องค์ควิามร่้ที�เปี็นปีระโยชน์ต�อไปี

โดยเน้นร่ปีแบบของสั่�อที�น�าสันใจ แลุ่ะกระชับต�อไปี

 ศ่นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ แลุ่ะศ่นย์

สัาขา ได้สันับสัน่นเมลุ่็ดพัันธ์่์พั่ชผักเพั่�อลุ่ดรายจ�ายในช�วิงโรคระบาด 

COVID-19 ทั�งในร่ปีแบบสั�งทางไปีรษณีีย์ หัร่อรับ ณี ที�ตั�งของ 

ศ่นย์ศึกษาฯ แก�ผ่้ที�ปีระสังค์รับการสันับสัน่น หัร่อนำาไปีแจกจ�ายแก�

เกษตรกรในพั่�นที�ขยายผลุ่โครงการนั�น ในเร่�องนี� การวิางแผนการ 

ผลุ่ิตเมลุ่็ดพัันธ์่์ การเก็บรักษาแลุ่ะแผนการแจกจ�ายเปี็นเร่�องที�สัำาคัญ 

ดังที�สัมเด็จพัระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า กรมสัมเด็จพัระเทพัรัตนราชสั่ดา ฯ 

สัยามบรมราชก่มารี พัระราชทานพัระราชดำาริไวิ้

 ในการบริหัารสัำานักงาน กปีร. นอกจากการปีฏิิบัติตาม

มาตรการสัาธ์ารณีสั่ขแลุ่้วิ ได้นำาเทคโนโลุ่ยีมาใช้มากขึ�นเพั่�อใหั้ 

การปีฏิิบัติงานสัามารถดำาเนินการได้อย�างต�อเน่�อง เช�น การปีระช่ม

ออนไลุ่น์ การทำางานที�บ้าน (WFH) ด้วิยโปีรแกรมควิบค่มระยะไกลุ่ 

Anydesk หัร่อการเช่�อมต�อเคร่อข�าย ภูายในผ�าน VPN การใช้ระบบ

สัารบรรณีอิเลุ่็กทรอนิกสั์ (e-saraban) การรับ-สั�งหันังสั่อ

ราชการผ�านอีเมลุ่ saraban@rdpb.go.th ซึ�งในสั�วินนี� 

สัำานักงาน กปีร. พัยายามพััฒนาระบบ อ่ปีกรณี์  

แลุ่ะบ่คลุ่ากรเพั่�อรองรับการเปี็นระบบราชการ ๔.๐  

ใหั้มากขึ�น

ท้ายที�สั่ดนี� สัำานักงาน กปีร. ขอร�วิม

เปี็นกำาลุ่ังใจใหั้ท่กหัน�วิยงาน ท่กท�าน สัามารถ

เผชิญกับควิามท้าทายแบบใหัม�  ภูายใต้

สัถานการณ์ีที�วิิกฤตในบริบทยค่ New Normal 

ในท่กกิ จกรรม เพั่� อ ใหั้สัั งคมของเรา 

กลุ่ับมามีควิามปีลุ่อดภูัย  มีควิามสั่ข 

แลุ่ะเจริญร่�งเร่องอีกครั�ง 
 

นายดืนุชา สินธวานนที่์

เลข้าธิการ กปีร.

 กองปีระสัานงานโครงการพ่ั�นที� ๑ - ๔ สัำานักงาน 

คณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงานโครงการอันเน่�อง 

มาจากพัระราชดำาริ (สัำานักงาน กปีร.) ได้รวิบรวิมข้อม่ลุ่ 

ผลุ่การดำาเนินงานโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ปีระจำาปีีงบปีระมาณี ๒๕๖๓ ที�ได้รับการสันับสัน่น 

งบปีระมาณีจากคณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงาน

โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (กปีร.) ดำาเนินการ 

ในเขตพ่ั�นที�ทั�ง ๔ ภูาค ปีระกอบด้วิย ภูาคกลุ่าง ภูาค 

ตะวัินออกเฉีียงเหัน่อ ภูาคเหัน่อ แลุ่ะภูาคใต้ มีจำานวิน ๑๒๖ 

โครงการ ใช้งบปีระมาณีรวิมทั�งสิั�น ๒,๐๗๓,๑๓๔,๓๕๖ บาท 

(สัองพัันเจ็ดสิับสัามลุ้่านหันึ�งแสันสัามหัม่�นสีั�พัันสัามร้อย 

ห้ัาสัิบหักบาทถ้วิน) ครอบคลุ่่มการพััฒนาด้านต�าง ๆ ซึ�ง

สัามารถจำาแนกตามปีระเภูทโครงการได้ ดังนี�

  ๑. ด้านแหัลุ่�งนำ�า จำานวิน ๕๔ โครงการ งบปีระมาณี 

จำานวิน ๑,๑๙๐,๔๑๐,๖๓๗ บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๕๗.๔๒ 

ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๒. ด้านบ่รณีาการ/อ่�น ๆ จำานวิน ๓๐ โครงการ  

งบปีระมาณี จำานวิน ๖๔๖,๖๐๘,๗๕๗ บาท คิดเปี็น 

ร้อยลุ่ะ ๓๑.๑๙ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๓. ด้านสิั�งแวิดลุ้่อม จำานวิน ๓๗ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๒๑๘,๓๔๕,๓๓๙ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๑๐.๕๓ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๔. ด้านการเกษตร จำานวิน ๒ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๑๕,๓๘๘,๖๓๐ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๐.๗๔ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๕. ด้านสั�งเสัริมอาชีพั จำานวิน ๓ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๒,๓๘๐,๙๙๓ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๐.๑๒ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ที�มาของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริในภูาพัรวิมทั�ง ๔ ภูาค เกิดจาก

พัระราชดำาริตรง จำานวิน ๑๐๘ โครงการ แลุ่ะเกิดจากราษฎรท่ลุ่เกลุ้่าฯ ถวิายฎีกา 

จำานวิน ๑๘ โครงการ 

จำำ�นวนโครงก�รอัันเน่�อังม�จำ�กพระร�ชดำำ�ร ิจำำ�แนกต�มท่ี่�ม�ขอังโครงก�ร

จำำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณโครงก�รอัันเน่�อังม�จำ�ก 
พระร�ชดำำ�รใินภ�พรวมทัี่�ง ๔ ภ�ค จำำ�แนกต�มภ�ค

  โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริในภูาพัรวิมทั�ง ๔ ภูาค ได้สัร้าง

ปีระโยชนใ์หัแ้ก�ราษฎรกลุ่่�มเปีา้หัมาย โดยมีผลุ่สััมฤทธิ์�จำาแนกตามปีระเภูทของ

โครงการ ดังนี�

	 ในช่ วง เวล่าการร ะบาดำขอัง โรคติิ ดำ เช่� อั ไวรั ส่ 
โคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ภูารกิจการดำำาเนินงาน
โครงการอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	 ยังคงดำำาเนินการ
อัย่างติ่อัเน่�อัง	 มีการพัิจารณางบประมาณโครงการ 
อััน เน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ 	 โดำยไดำ้ขอัอันุมัติิจาก 
ประธ์าน	กปร.	เป็นครั�งที�	๕	ขอังปีงบประมาณ	เม่�อัเดำ่อัน	
มิถุุนายน	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๒๔	 โครงการ	 ซึ่่� ง ใน
ปีงบประมาณนี�	 มีการอันุมัติิงบประมาณไปแล่้วรวม	 
๕	 ครั�ง	 มีโครงการที�อันุมัติิรวมทั�งส่ิ�น	 จำานวน	 ๑๕๖	
โครงการ	เพั่�อัส่นับส่นุนหน่วยงานติ่าง	ๆ 	ดำำาเนินโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริเพั่�อัแก้ไขความเดำ่อัดำร้อัน 
ขอังประชาชนโดำยดำ่วนติ่อัไป

 การดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริได้ปีรับร่ปีแบบ

ให้ัสัอดคลุ้่องกับสัถานการณ์ี อาทิ การติดตามควิามก้าวิหัน้าของโครงการ 

สัมเด็จพัระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า กรมสัมเด็จพัระเทพัรัตนราชสั่ดา ฯ  

สัยามบรมราชก่มารี ทรงตรวิจเยี�ยมโครงการผ�านสั่�อออนไลุ่น์ ดังเช�น 

โครงการศกึษาวิจิยัแลุ่ะพัฒันาสัิ�งแวิดลุ่อ้มแหัลุ่มผกัเบี�ยอนัเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ จังหัวิัดเพัชรบ่รี โครงการพััฒนาเด็กแลุ่ะเยาวิชน 

ในถิ�นท่รกันดารโรงเรียนตำารวิจตระเวินชายแดน จังหัวิัดสัระแก้วิ 

จังหัวิัดฉีะเชิงเทรา จังหัวิัดเพัชรบ่รี แลุ่ะจังหัวิัดปีระจวิบคีรีขันธ์์ 

โครงการทหัารพัันธ์่์ดี จังหัวิัดร้อยเอ็ด โครงการศ่นย์ศึกษา 

การพััฒนาหั้วิยทรายอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ จังหัวิัด

เพัชรบ่รี สัำาหัรับโครงการอ่�น ๆ ผมขอใหั้เตรียม

ควิามพัร้อมใหั้สัอดรับกับสัถานการณี์เช�นเดียวิกัน

 การจัดการฝึกอบรมใหั้แก�เกษตรกรแลุ่ะ

ผ่้ที�สันใจได้ปีรับเปี็นการศึกษาทางออนไลุ่น์ 

โดยศ่นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ แลุ่ะศ่นย์สัาขา มีการจัดทำาเปี็น

คลุ่ิปีวิิดีโอสัั�นๆ เช�น การปีลุ่่กไผ�นอกฤด่ของ 

ศ่นย์พััฒนาการเกษตรภู่สัิงหั์อันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ จังหัวิัดศรีสัะเกษ การทำา 

นำ�ามันไพัลุ่จากสัม่นไพัรใกลุ่้ตัวิของศ่นย์

ศึกษาการพััฒนาเขาหิันซ้อนอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ จังหัวิัดฉีะเชิงเทรา การเลุ่ี�ยง

ไสั้เด่อนเพั่�อนเกษตรอินทรีย์ของโครงการ

วิิธ์ีการฟื้้�นฟื้่ที�ดินเสั่�อมโทรมเขาชะง่้ม 

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

ผล่การดำำาเนินงานโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓

ผล่การดำำาเนินงานโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓

  เม่�อพิัจารณีาโครงการแยกเป็ีนรายจังหัวัิด พับวิ�า มีโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริที�ได้รับการสันับสัน่นงบปีระมาณีจาก กปีร. ปีระจำาปีีงบปีระมาณี พั.ศ. 

๒๕๖๓ จำานวินรวิม ๔๗ จังหัวัิด ปีระกอบด้วิย ภูาคกลุ่าง จำานวิน ๙ จังหัวัิด ภูาค

ตะวิันออกเฉีียงเหัน่อ จำานวิน ๑๖ จังหัวิัด ภูาคเหัน่อ จำานวิน ๑๓ จังหัวิัด แลุ่ะ 

ภูาคใต้ จำานวิน ๙ จังหัวัิด 

 

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

  
ปีระเภที่โค์รงการ

  ท่ี่�มาข้องโค์รงการ

    พระราชดืำาริตรง ฎ่ีกา รวม

   ด้ืานแห็ล่งนำ�า ๓๗ ๑๗ ๕๔

   ด้ืานบูัรณาการ/อื�น ๆ ๓๐ - ๓๐

   ด้ืานสิ�งแวดืล้อม ๓๖ ๑ ๓๗

   ด้ืานการเกษตร ๒ - ๒

   ด้ืานส่งเสริมอาช่พ ๓ - ๓

   ด้ืานสาธารณสุข้ - - -

   ด้ืานค์มนาค์ม/สื�อสาร - - -

   ด้ืานสวัสดิืการสังค์ม - - -

   รวม ๑๐๘ ๑๘ ๑๒๖

หัน�วิย : โครงการ

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานแห็ล่งนำ�า

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๔,๒๖๐ ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี  ๖๕,๑๙๘ คน

• พ่ั�นที�เกษตร จำานวินปีระมาณี ๗๕,๕๗๙ ไร�

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานสิ�งแวดืล้อม

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๓๒,๔๒๔  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๔๒,๗๔๗  คน

• พ่ั�นที�ป่ีา จำานวินปีระมาณี ๑๒๑,๔๖๓ ไร�

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานส่งเสริมอาช่พ

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๗๙  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๙๗๑ คน

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานการเกษตร

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๔,๖๖๖  ครัวิเร่อน

ผลสััมฤทธ์ิ์�ของโครงการพััฒนาด้้านบููรณาการ

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการศููนย์ศึูกษาการพัฒนาอันเนื�องฯ ทัี่�ง ๖ แห่็ง

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๘,๕๐๗  ครัวิเร่อน

• การอบรม จำานวินปีระมาณี ๑๔,๕๖๔ คน

• การศึกษาด่งาน จำานวินปีระมาณี ๖๔๗,๕๑๒ คน

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการบูัรณาการอื�น ๆ

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๑๗,๒๐๘  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๕๒,๕๗๒ คน

• พ่ั�นที�ป่ีา จำานวินปีระมาณี ๙๗๒,๓๔๓ ไร�

• การอบรม จำานวินปีระมาณี ๙,๔๗๓ คน

• การศึกษาด่งาน จำานวินปีระมาณี ๓๒๑,๗๒๕ คน

การติิดำติามผล่ลั่พัธ์์การดำำาเนินงาน
โครงการอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ

โดย กองติดตามปีระเมินผลุ่

	 กองติิดติามประเมินผล	 สำำานักงาน	 กปร.	 ได้ 
ติิดติามผลลัพธ์์การดำา เนินงานโครงการอันเน่�อง 
มาจากพระราชดำาริ	จำานวน	๔	 โครงการ	 ในช่วงเด่อน
พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ถึึงเด่อนกุมภาพันธ์์	 ๒๕๖๔	
วัติถึุปร ะสำงค์ เพ่� อติิดติามผลการดำา เนินงานแล ะ 
ผลลัพธ์์ โครงการอัน เน่� องมาจากพร ะราชดำาริ	 
ประเภทแหล่งนำ�า	 ท่� ได้รับการอนุมัติิงบประมาณจาก	 
กปร.	 ซึ่ึ�งดำาเนินการแล้วเสำร็จ	 และได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการแล้ว	โดยม่ผลการติิดติาม	ดังน่�
 ๑.	 โครงการก่อัส่ร้างส่ถุานีสู่บนำ�าด้ำวยไฟฟ้าพัร้อัม

ระบบส่่งนำ�าบ้านโนนล่านอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	
จังหวัดำชัยภููมิ	

  การดำาเนินงานโครงการ เป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อแก้ไขปัีญหัาการขาดแคลุ่นนำ�าสัำาหัรับใช้ทำาการเกษตร แลุ่ะ

อ่ปีโภูคบริโภูค ให้ัแก�ราษฎรบ้านโนนลุ่าน หัม่�ที� ๔ ตำาบลุ่ถำ�าวัิวิแดง อำาเภูอ

หันองบัวิแดง จังหัวัิดชัยภู่ม ิให้ัมีนำ�าไว้ิใช้ในช�วิงฤด่แลุ้่งหัร่อฝนทิ�งช�วิงอย�าง

เพีัยงพัอ แลุ่ะ ๒) เพั่�อสันับสัน่นนำ�าเพิั�มศักยภูาพั แลุ่ะพััฒนาค่ณีภูาพัชวิีิต

ของราษฎรให้ัมีทางเลุ่่อกในการปีระกอบอาชีพัด้านการเกษตรได้อย�าง

ต�อเน่�อง เอ่�อต�อการมีค่ณีภูาพัชีวิิตแลุ่ะควิามเปี็นอย่�ที�ดีขึ�นของราษฎร 

หัลัุ่งจากโครงการก�อสัรา้งเสัรจ็แลุ่ว้ิ ราษฎรไดมี้นำ�าเพั่�อการอ่ปีโภูคบรโิภูค

แลุ่ะทำาการเกษตร เช�น ทำานา ทำาไร� (อ้อย มันสัำาปีะหัลัุ่ง) ปีลุ่่กหัม�อน 

หัอมแดง ปีาล์ุ่ม หัญ้าเลีุ่�ยงสััตว์ิ เป็ีนต้น ซึ�งหัลัุ่งจากมีโครงการฯ ปีระโยชน์

ที�เห็ันได้อย�างชัดเจนค่อผลุ่ผลิุ่ตเพิั�มขึ�น แลุ่ะชนิดของพ่ัชที�ปีลุ่่กมีควิาม

หัลุ่ากหัลุ่ายมากขึ�น จากเดิมทำานา ทำาไร�ข้าวิโพัด แต�ปัีจจ่บันมีการปีลุ่่ก

หัม�อน ทำาไร�อ้อย แลุ่ะหัอมแดง เพ่ั�อเพิั�มรายได้ ปัีจจ่บันมีสัมาชิกกลุ่่�ม 

ผ้่ใช้นำ�า ๑๕๖ ราย ซึ�งกรมชลุ่ปีระทานได้สั�งมอบโครงการสัถานีส่ับนำ�าฯ 

บ้านโนนลุ่านฯ ใหั้แก�องค์การบริหัารสั�วินตำาบลุ่ถำ�าวัิวิแดงเปี็นผ้่ด่แลุ่ 

รับผิดชอบ โดยมีกรมชลุ่ปีระทานช�วิยให้ัคำาปีรึกษา ทาง อบต.ถำ�าวัิวิแดง  

มีการจัดเจ้าหัน้าที�ปีระจำาเพ่ั�อด่แลุ่สัถานีส่ับนำ�าฯ สัำาหัรับค�าไฟื้ฟ้ื้าคิดใน

อัตราการส่ับนำ�าเพ่ั�อการเกษตร โดยทาง อบต.ถำ�าวัิวิแดง ช�วิยสัมทบด้วิย 

๔๐ เปีอรเ์ซนต์ สัำาหัรบัค�าไฟื้ฟื้า้สั�วินที�เหัลุ่่อจะเกบ็ไว้ิเปีน็ค�าด่แลุ่ซ�อมแซม 

แลุ่ะบำาร่งรักษาต�อไปี แลุ่ะกรมชลุ่ปีระทานมีแผนก�อสัร้างระบบสั�งนำ�า

เพิั�มเติม ๑,๕๐๐ เมตร เพ่ั�อขยายพ่ั�นที�สั�งนำ�าได้เพิั�ม ๔๐๐ - ๕๐๐ ไร� 

สัามารถช�วิยเหัลุ่่อเกษตรกรในสั�วินที�ไม�ได้อย่�ในพ่ั�นที�รับปีระโยชน์  

ซึ�งมีควิามต้องการอยากให้ัขยายพ่ั�นที�เพิั�มเติม เน่�องจากเห็ันปีระโยชน์

ของโครงการสัถานีส่ับนำ�าด้วิยไฟื้ฟ้ื้าบ้านโนนลุ่านฯ ทำาให้ัผลุ่ผลิุ่ตเพิั�มขึ�น 

แลุ่ะสัามารถปีลุ่่กพ่ัชได้หัลุ่ากหัลุ่ายชนิดมากขึ�น

ด้ืานแห็ล่งนำ�า
๑,๑๙๐,๔๑๐,๖๓๗ บัาที่
ร้อยละ ๕๗.๔๒

ด้ืานบูัรณาการ/อื�นๆ
๖๔๖,๖๐๘,๗๕๗ บัาที่
ร้อยละ ๓๑.๑๙

ด้ืานสิ�งแวดืล้อม
๒๑๘,๓๔๕,๓๓๙ บัาที่
ร้อยละ ๑๐.๕๓ด้ืานการเกษตร

๑๕,๓๘๘,๖๓๐ บัาที่
ร้อยละ ๐.๗๔

ด้ืานส่งเสริมอาช่พ
๒,๓๘๐,๙๙๓ บัาที่
ร้อยละ ๐.๑๒

ภาค์เห็นือ
๕๗ โค์รงการ
๑๓ จังห็วัดื
๗๘๐,๑๖๓,๖๓๔ บัาที่

ภาค์กลาง
๒๒ โค์รงการ
๙ จังห็วัดื
๔๕๗,๖๙๑,๒๐๙ บัาที่

ภาค์ตะวันออกเฉ่ยงเห็นือ
๒๘ โค์รงการ
๑๖ จังห็วัดื
๔๕๐,๙๒๓,๓๕๗ บัาที่

ภาค์ใต้
๑๙ โค์รงการ
๙ จังห็วัดื
๓๘๔,๓๕๖,๑๕๖ บัาที่



เลขาฝากบอก

รวิบรวิมโดย กองติดตามปีระเมินผลุ่

อันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ จังหัวัิดราชบ่รี รวิมทั�ง คลิุ่ปีจากศ่นย์เรียนร้่ 

เช�น ลุ่่งวิิเชียร บ่ญรอด จังหัวิัดราชบ่รี ในเร่�องท่เรียนเปีลุ่ี�ยนชีวิิต หัร่อ

การแปีรร่ปีผลุ่ผลุ่ิตการเกษตรเพั่�อสัร้างม่ลุ่ค�าเพัิ�มของบ้านหััวิกะทิ 

จังหัวัิดฉีะเชิงเทรา แลุ่ะผมขอให้ัผ้่ที�รับผิดชอบโครงการอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริได้จัดทำา แลุ่ะเผยแพัร�องค์ควิามร่้ที�เปี็นปีระโยชน์ต�อไปี

โดยเน้นร่ปีแบบของสั่�อที�น�าสันใจ แลุ่ะกระชับต�อไปี

 ศ่นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ แลุ่ะศ่นย์

สัาขา ได้สันับสัน่นเมลุ่็ดพัันธ์่์พั่ชผักเพั่�อลุ่ดรายจ�ายในช�วิงโรคระบาด 

COVID-19 ทั�งในร่ปีแบบสั�งทางไปีรษณีีย์ หัร่อรับ ณี ที�ตั�งของ 

ศ่นย์ศึกษาฯ แก�ผ่้ที�ปีระสังค์รับการสันับสัน่น หัร่อนำาไปีแจกจ�ายแก�

เกษตรกรในพั่�นที�ขยายผลุ่โครงการนั�น ในเร่�องนี� การวิางแผนการ 

ผลุ่ิตเมลุ่็ดพัันธ์่์ การเก็บรักษาแลุ่ะแผนการแจกจ�ายเปี็นเร่�องที�สัำาคัญ 

ดังที�สัมเด็จพัระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า กรมสัมเด็จพัระเทพัรัตนราชสั่ดา ฯ 

สัยามบรมราชก่มารี พัระราชทานพัระราชดำาริไวิ้

 ในการบริหัารสัำานักงาน กปีร. นอกจากการปีฏิิบัติตาม

มาตรการสัาธ์ารณีสั่ขแลุ่้วิ ได้นำาเทคโนโลุ่ยีมาใช้มากขึ�นเพั่�อใหั้ 

การปีฏิิบัติงานสัามารถดำาเนินการได้อย�างต�อเน่�อง เช�น การปีระช่ม

ออนไลุ่น์ การทำางานที�บ้าน (WFH) ด้วิยโปีรแกรมควิบค่มระยะไกลุ่ 

Anydesk หัร่อการเช่�อมต�อเคร่อข�าย ภูายในผ�าน VPN การใช้ระบบ

สัารบรรณีอิเลุ่็กทรอนิกสั์ (e-saraban) การรับ-สั�งหันังสั่อ

ราชการผ�านอีเมลุ่ saraban@rdpb.go.th ซึ�งในสั�วินนี� 

สัำานักงาน กปีร. พัยายามพััฒนาระบบ อ่ปีกรณี์  

แลุ่ะบ่คลุ่ากรเพั่�อรองรับการเปี็นระบบราชการ ๔.๐  

ใหั้มากขึ�น

ท้ายที�สั่ดนี� สัำานักงาน กปีร. ขอร�วิม

เปี็นกำาลุ่ังใจใหั้ท่กหัน�วิยงาน ท่กท�าน สัามารถ

เผชิญกับควิามท้าทายแบบใหัม�  ภูายใต้

สัถานการณ์ีที�วิิกฤตในบริบทยค่ New Normal 

ในท่กกิ จกรรม เพั่� อ ใหั้สัั งคมของเรา 

กลุ่ับมามีควิามปีลุ่อดภูัย  มีควิามสั่ข 

แลุ่ะเจริญร่�งเร่องอีกครั�ง 
 

นายดืนุชา สินธวานนที่์

เลข้าธิการ กปีร.

 กองปีระสัานงานโครงการพ่ั�นที� ๑ - ๔ สัำานักงาน 

คณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงานโครงการอันเน่�อง 

มาจากพัระราชดำาริ (สัำานักงาน กปีร.) ได้รวิบรวิมข้อม่ลุ่ 

ผลุ่การดำาเนินงานโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ 

ปีระจำาปีีงบปีระมาณี ๒๕๖๓ ที�ได้รับการสันับสัน่น 

งบปีระมาณีจากคณีะกรรมการพิัเศษเพ่ั�อปีระสัานงาน

โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ (กปีร.) ดำาเนินการ 

ในเขตพ่ั�นที�ทั�ง ๔ ภูาค ปีระกอบด้วิย ภูาคกลุ่าง ภูาค 

ตะวัินออกเฉีียงเหัน่อ ภูาคเหัน่อ แลุ่ะภูาคใต้ มีจำานวิน ๑๒๖ 

โครงการ ใช้งบปีระมาณีรวิมทั�งสิั�น ๒,๐๗๓,๑๓๔,๓๕๖ บาท 

(สัองพัันเจ็ดสิับสัามลุ้่านหันึ�งแสันสัามหัม่�นสีั�พัันสัามร้อย 

ห้ัาสัิบหักบาทถ้วิน) ครอบคลุ่่มการพััฒนาด้านต�าง ๆ ซึ�ง

สัามารถจำาแนกตามปีระเภูทโครงการได้ ดังนี�

  ๑. ด้านแหัลุ่�งนำ�า จำานวิน ๕๔ โครงการ งบปีระมาณี 

จำานวิน ๑,๑๙๐,๔๑๐,๖๓๗ บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๕๗.๔๒ 

ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๒. ด้านบ่รณีาการ/อ่�น ๆ จำานวิน ๓๐ โครงการ  

งบปีระมาณี จำานวิน ๖๔๖,๖๐๘,๗๕๗ บาท คิดเปี็น 

ร้อยลุ่ะ ๓๑.๑๙ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๓. ด้านสิั�งแวิดลุ้่อม จำานวิน ๓๗ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๒๑๘,๓๔๕,๓๓๙ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๑๐.๕๓ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๔. ด้านการเกษตร จำานวิน ๒ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๑๕,๓๘๘,๖๓๐ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๐.๗๔ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ๕. ด้านสั�งเสัริมอาชีพั จำานวิน ๓ โครงการ งบปีระมาณี จำานวิน ๒,๓๘๐,๙๙๓ 

บาท คิดเป็ีนร้อยลุ่ะ ๐.๑๒ ของงบปีระมาณีทั�งหัมด

  ที�มาของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริในภูาพัรวิมทั�ง ๔ ภูาค เกิดจาก

พัระราชดำาริตรง จำานวิน ๑๐๘ โครงการ แลุ่ะเกิดจากราษฎรท่ลุ่เกลุ้่าฯ ถวิายฎีกา 

จำานวิน ๑๘ โครงการ 

จำำ�นวนโครงก�รอัันเน่�อังม�จำ�กพระร�ชดำำ�ร ิจำำ�แนกต�มท่ี่�ม�ขอังโครงก�ร

จำำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณโครงก�รอัันเน่�อังม�จำ�ก 
พระร�ชดำำ�รใินภ�พรวมทัี่�ง ๔ ภ�ค จำำ�แนกต�มภ�ค

  โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริในภูาพัรวิมทั�ง ๔ ภูาค ได้สัร้าง

ปีระโยชนใ์หัแ้ก�ราษฎรกลุ่่�มเปีา้หัมาย โดยมีผลุ่สััมฤทธิ์�จำาแนกตามปีระเภูทของ

โครงการ ดังนี�

	 ในช่ วง เวล่าการร ะบาดำขอัง โรคติิ ดำ เช่� อั ไวรั ส่ 
โคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 ภูารกิจการดำำาเนินงาน
โครงการอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	 ยังคงดำำาเนินการ
อัย่างติ่อัเน่�อัง	 มีการพัิจารณางบประมาณโครงการ 
อััน เน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ 	 โดำยไดำ้ขอัอันุมัติิจาก 
ประธ์าน	กปร.	เป็นครั�งที�	๕	ขอังปีงบประมาณ	เม่�อัเดำ่อัน	
มิถุุนายน	 ๒๕๖๔	 จำานวน	 ๒๔	 โครงการ	 ซึ่่� ง ใน
ปีงบประมาณนี�	 มีการอันุมัติิงบประมาณไปแล่้วรวม	 
๕	 ครั�ง	 มีโครงการที�อันุมัติิรวมทั�งส่ิ�น	 จำานวน	 ๑๕๖	
โครงการ	เพั่�อัส่นับส่นุนหน่วยงานติ่าง	ๆ 	ดำำาเนินโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริเพั่�อัแก้ไขความเดำ่อัดำร้อัน 
ขอังประชาชนโดำยดำ่วนติ่อัไป

 การดำาเนินโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริได้ปีรับร่ปีแบบ

ให้ัสัอดคลุ้่องกับสัถานการณ์ี อาทิ การติดตามควิามก้าวิหัน้าของโครงการ 

สัมเด็จพัระกนิษฐาธ์ิราชเจ้า กรมสัมเด็จพัระเทพัรัตนราชสั่ดา ฯ  

สัยามบรมราชก่มารี ทรงตรวิจเยี�ยมโครงการผ�านสั่�อออนไลุ่น์ ดังเช�น 

โครงการศกึษาวิจิยัแลุ่ะพัฒันาสัิ�งแวิดลุ่อ้มแหัลุ่มผกัเบี�ยอนัเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ จังหัวิัดเพัชรบ่รี โครงการพััฒนาเด็กแลุ่ะเยาวิชน 

ในถิ�นท่รกันดารโรงเรียนตำารวิจตระเวินชายแดน จังหัวิัดสัระแก้วิ 

จังหัวิัดฉีะเชิงเทรา จังหัวิัดเพัชรบ่รี แลุ่ะจังหัวิัดปีระจวิบคีรีขันธ์์ 

โครงการทหัารพัันธ์่์ดี จังหัวิัดร้อยเอ็ด โครงการศ่นย์ศึกษา 

การพััฒนาหั้วิยทรายอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ จังหัวิัด

เพัชรบ่รี สัำาหัรับโครงการอ่�น ๆ ผมขอใหั้เตรียม

ควิามพัร้อมใหั้สัอดรับกับสัถานการณี์เช�นเดียวิกัน

 การจัดการฝึกอบรมใหั้แก�เกษตรกรแลุ่ะ

ผ่้ที�สันใจได้ปีรับเปี็นการศึกษาทางออนไลุ่น์ 

โดยศ่นย์ศึกษาการพััฒนาอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ แลุ่ะศ่นย์สัาขา มีการจัดทำาเปี็น

คลุ่ิปีวิิดีโอสัั�นๆ เช�น การปีลุ่่กไผ�นอกฤด่ของ 

ศ่นย์พััฒนาการเกษตรภู่สัิงหั์อันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริ จังหัวิัดศรีสัะเกษ การทำา 

นำ�ามันไพัลุ่จากสัม่นไพัรใกลุ่้ตัวิของศ่นย์

ศึกษาการพััฒนาเขาหิันซ้อนอันเน่�องมาจาก 

พัระราชดำาริ จังหัวิัดฉีะเชิงเทรา การเลุ่ี�ยง

ไสั้เด่อนเพั่�อนเกษตรอินทรีย์ของโครงการ

วิิธ์ีการฟื้้�นฟื้่ที�ดินเสั่�อมโทรมเขาชะง่้ม 

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

ผล่การดำำาเนินงานโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓

ผล่การดำำาเนินงานโครงการ
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	

ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๖๓

  เม่�อพิัจารณีาโครงการแยกเป็ีนรายจังหัวัิด พับวิ�า มีโครงการอันเน่�องมาจาก

พัระราชดำาริที�ได้รับการสันับสัน่นงบปีระมาณีจาก กปีร. ปีระจำาปีีงบปีระมาณี พั.ศ. 

๒๕๖๓ จำานวินรวิม ๔๗ จังหัวัิด ปีระกอบด้วิย ภูาคกลุ่าง จำานวิน ๙ จังหัวัิด ภูาค

ตะวิันออกเฉีียงเหัน่อ จำานวิน ๑๖ จังหัวัิด ภูาคเหัน่อ จำานวิน ๑๓ จังหัวัิด แลุ่ะ 

ภูาคใต้ จำานวิน ๙ จังหัวัิด 

 

กิจกรรมโครงการอัันเน่�อังมาจากพระราชดำำาริ

  
ปีระเภที่โค์รงการ

  ท่ี่�มาข้องโค์รงการ

    พระราชดืำาริตรง ฎ่ีกา รวม

   ด้ืานแห็ล่งนำ�า ๓๗ ๑๗ ๕๔

   ด้ืานบูัรณาการ/อื�น ๆ ๓๐ - ๓๐

   ด้ืานสิ�งแวดืล้อม ๓๖ ๑ ๓๗

   ด้ืานการเกษตร ๒ - ๒

   ด้ืานส่งเสริมอาช่พ ๓ - ๓

   ด้ืานสาธารณสุข้ - - -

   ด้ืานค์มนาค์ม/สื�อสาร - - -

   ด้ืานสวัสดิืการสังค์ม - - -

   รวม ๑๐๘ ๑๘ ๑๒๖

หัน�วิย : โครงการ

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานแห็ล่งนำ�า

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๔,๒๖๐ ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี  ๖๕,๑๙๘ คน

• พ่ั�นที�เกษตร จำานวินปีระมาณี ๗๕,๕๗๙ ไร�

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานสิ�งแวดืล้อม

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๓๒,๔๒๔  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๔๒,๗๔๗  คน

• พ่ั�นที�ป่ีา จำานวินปีระมาณี ๑๒๑,๔๖๓ ไร�

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานส่งเสริมอาช่พ

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๗๙  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๙๗๑ คน

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการพัฒนาด้ืานการเกษตร

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๔,๖๖๖  ครัวิเร่อน

ผลสััมฤทธ์ิ์�ของโครงการพััฒนาด้้านบููรณาการ

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการศููนย์ศึูกษาการพัฒนาอันเนื�องฯ ทัี่�ง ๖ แห่็ง

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๒๘,๕๐๗  ครัวิเร่อน

• การอบรม จำานวินปีระมาณี ๑๔,๕๖๔ คน

• การศึกษาด่งาน จำานวินปีระมาณี ๖๔๗,๕๑๒ คน

ผู้ลสัมฤที่ธิ�ข้องโค์รงการบูัรณาการอื�น ๆ

• ราษฎรผ้่ได้รับปีระโยชน์  จำานวินปีระมาณี ๑๗,๒๐๘  ครัวิเร่อน

  จำานวินปีระมาณี ๕๒,๕๗๒ คน

• พ่ั�นที�ป่ีา จำานวินปีระมาณี ๙๗๒,๓๔๓ ไร�

• การอบรม จำานวินปีระมาณี ๙,๔๗๓ คน

• การศึกษาด่งาน จำานวินปีระมาณี ๓๒๑,๗๒๕ คน

การติิดำติามผล่ลั่พัธ์์การดำำาเนินงาน
โครงการอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ

โดย กองติดตามปีระเมินผลุ่

	 กองติิดติามประเมินผล	 สำำานักงาน	 กปร.	 ได้ 
ติิดติามผลลัพธ์์การดำา เนินงานโครงการอันเน่�อง 
มาจากพระราชดำาริ	จำานวน	๔	 โครงการ	 ในช่วงเด่อน
พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ถึึงเด่อนกุมภาพันธ์์	 ๒๕๖๔	
วัติถึุปร ะสำงค์ เพ่� อติิดติามผลการดำา เนินงานแล ะ 
ผลลัพธ์์ โครงการอัน เน่� องมาจากพร ะราชดำาริ	 
ประเภทแหล่งนำ�า	 ท่� ได้รับการอนุมัติิงบประมาณจาก	 
กปร.	 ซึ่ึ�งดำาเนินการแล้วเสำร็จ	 และได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการแล้ว	โดยม่ผลการติิดติาม	ดังน่�
 ๑.	 โครงการก่อัส่ร้างส่ถุานีสู่บนำ�าด้ำวยไฟฟ้าพัร้อัม

ระบบส่่งนำ�าบ้านโนนล่านอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	
จังหวัดำชัยภููมิ	

  การดำาเนินงานโครงการ เป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อแก้ไขปัีญหัาการขาดแคลุ่นนำ�าสัำาหัรับใช้ทำาการเกษตร แลุ่ะ

อ่ปีโภูคบริโภูค ให้ัแก�ราษฎรบ้านโนนลุ่าน หัม่�ที� ๔ ตำาบลุ่ถำ�าวัิวิแดง อำาเภูอ

หันองบัวิแดง จังหัวัิดชัยภูม่ ิให้ัมีนำ�าไว้ิใช้ในช�วิงฤด่แลุ้่งหัร่อฝนทิ�งช�วิงอย�าง

เพีัยงพัอ แลุ่ะ ๒) เพั่�อสันับสัน่นนำ�าเพิั�มศักยภูาพั แลุ่ะพััฒนาค่ณีภูาพัชวิีิต

ของราษฎรให้ัมีทางเลุ่่อกในการปีระกอบอาชีพัด้านการเกษตรได้อย�าง

ต�อเน่�อง เอ่�อต�อการมีค่ณีภูาพัชีวิิตแลุ่ะควิามเปี็นอย่�ที�ดีขึ�นของราษฎร 

หัลัุ่งจากโครงการก�อสัรา้งเสัรจ็แลุ่ว้ิ ราษฎรไดมี้นำ�าเพั่�อการอ่ปีโภูคบรโิภูค

แลุ่ะทำาการเกษตร เช�น ทำานา ทำาไร� (อ้อย มันสัำาปีะหัลัุ่ง) ปีลุ่่กหัม�อน 

หัอมแดง ปีาล์ุ่ม หัญ้าเลีุ่�ยงสััตว์ิ เป็ีนต้น ซึ�งหัลัุ่งจากมีโครงการฯ ปีระโยชน์

ที�เห็ันได้อย�างชัดเจนค่อผลุ่ผลิุ่ตเพิั�มขึ�น แลุ่ะชนิดของพ่ัชที�ปีลุ่่กมีควิาม

หัลุ่ากหัลุ่ายมากขึ�น จากเดิมทำานา ทำาไร�ข้าวิโพัด แต�ปัีจจ่บันมีการปีลุ่่ก

หัม�อน ทำาไร�อ้อย แลุ่ะหัอมแดง เพ่ั�อเพิั�มรายได้ ปัีจจ่บันมีสัมาชิกกลุ่่�ม 

ผ้่ใช้นำ�า ๑๕๖ ราย ซึ�งกรมชลุ่ปีระทานได้สั�งมอบโครงการสัถานีส่ับนำ�าฯ 

บ้านโนนลุ่านฯ ใหั้แก�องค์การบริหัารสั�วินตำาบลุ่ถำ�าวัิวิแดงเปี็นผ้่ด่แลุ่ 

รับผิดชอบ โดยมีกรมชลุ่ปีระทานช�วิยให้ัคำาปีรึกษา ทาง อบต.ถำ�าวัิวิแดง  

มีการจัดเจ้าหัน้าที�ปีระจำาเพ่ั�อด่แลุ่สัถานีส่ับนำ�าฯ สัำาหัรับค�าไฟื้ฟ้ื้าคิดใน

อัตราการส่ับนำ�าเพ่ั�อการเกษตร โดยทาง อบต.ถำ�าวัิวิแดง ช�วิยสัมทบด้วิย 

๔๐ เปีอรเ์ซนต์ สัำาหัรบัค�าไฟื้ฟื้า้สั�วินที�เหัลุ่่อจะเกบ็ไว้ิเปีน็ค�าด่แลุ่ซ�อมแซม 

แลุ่ะบำาร่งรักษาต�อไปี แลุ่ะกรมชลุ่ปีระทานมีแผนก�อสัร้างระบบสั�งนำ�า

เพิั�มเติม ๑,๕๐๐ เมตร เพ่ั�อขยายพ่ั�นที�สั�งนำ�าได้เพิั�ม ๔๐๐ - ๕๐๐ ไร� 

สัามารถช�วิยเหัลุ่่อเกษตรกรในสั�วินที�ไม�ได้อย่�ในพ่ั�นที�รับปีระโยชน์  

ซึ�งมีควิามต้องการอยากให้ัขยายพ่ั�นที�เพิั�มเติม เน่�องจากเห็ันปีระโยชน์

ของโครงการสัถานีส่ับนำ�าด้วิยไฟื้ฟ้ื้าบ้านโนนลุ่านฯ ทำาให้ัผลุ่ผลิุ่ตเพิั�มขึ�น 

แลุ่ะสัามารถปีลุ่่กพ่ัชได้หัลุ่ากหัลุ่ายชนิดมากขึ�น

ด้ืานแห็ล่งนำ�า
๑,๑๙๐,๔๑๐,๖๓๗ บัาที่
ร้อยละ ๕๗.๔๒

ด้ืานบูัรณาการ/อื�นๆ
๖๔๖,๖๐๘,๗๕๗ บัาที่
ร้อยละ ๓๑.๑๙

ด้ืานสิ�งแวดืล้อม
๒๑๘,๓๔๕,๓๓๙ บัาที่
ร้อยละ ๑๐.๕๓ด้ืานการเกษตร

๑๕,๓๘๘,๖๓๐ บัาที่
ร้อยละ ๐.๗๔

ด้ืานส่งเสริมอาช่พ
๒,๓๘๐,๙๙๓ บัาที่
ร้อยละ ๐.๑๒

ภาค์เห็นือ
๕๗ โค์รงการ
๑๓ จังห็วัดื
๗๘๐,๑๖๓,๖๓๔ บัาที่

ภาค์กลาง
๒๒ โค์รงการ
๙ จังห็วัดื
๔๕๗,๖๙๑,๒๐๙ บัาที่

ภาค์ตะวันออกเฉ่ยงเห็นือ
๒๘ โค์รงการ
๑๖ จังห็วัดื
๔๕๐,๙๒๓,๓๕๗ บัาที่

ภาค์ใต้
๑๙ โค์รงการ
๙ จังห็วัดื
๓๘๔,๓๕๖,๑๕๖ บัาที่
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ทศมราชา: ทรงงานเพ่�อัชาติและประชาชน (ตอันที� ๓)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 3)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

ชื่อโครงการ Name

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร The Royal-initiated Construction of Huai Sai Khamin Reservoir Project, Sakon Nakhon Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยสมอทบ จังหวัดกาฬสินธุ์ The Huai Samo Thop Reservoir Project, Kalasin Province

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยหินลับ จังหวัดมุกดาหาร The Improvement of Pipeline Water Delivery System Project at Huai Hin Lap Reservoir, 
Mukdahan Province

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดยโสธร The Royal-initiated Nong Ueng Area Development Project, Yasothon Province

โครงการพัฒนาพื้นที่กิ่งอำาเภอศิลาลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดศรีสะเกษ The Royal-initiated Area Development Project at Sila Lat Subdistrict, Si Sa Ket Province

โครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านตายอย จังหวัดอุบลราชธานี The Provision of Water Supply Project for the Villagers at Ban Ta Yoi, Ubon Ratchathani Province

โครงการก่อสร้างฝายลำาน้ำายาม จังหวัดสกลนคร The Construction of Yam Water Stream Dike Project, Sakon Nakhon Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาพันชาดน้อย จังหวัดอุดรธานี The Lam Phan Chad Noi Reservoir Project, Udon Thani Province

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินช่วยเหลือราษฎรบ้านสำาโรงและโรงเรียนบ้านสำาโรง 
คุรุราษฎร์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

The Construction of Surface Water Supply System Project for the Villagers of Ban Samrong 
and Ban Samrong Khururat Wittaya School, Ubon Ratchathani Province

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาต้นลำาปะเทียอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบุรีรัมย์ The Royal-initiated Improvement of Ton Lam Pa Thia Reservoir Project, Buriram Province

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาห้วยดินทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบุรีรัมย์ The Royal-initiated Improvement of  Huai Din Sai Reservoir Project, Buriram Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร The Royal-initiated Huai Khaen Reservoir Project, Mukdahan Province

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านรุ่งอรุณและบ้านกระหวันอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดศรีสะเกษ

The Royal-initiated Area Development Project at Ban Rung Arun and Ban Kra Wan,  
Si Sa Ket Province

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำา พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบึงกาฬ

The Royal-initiated Dredging of Nong Bo Ong Reservoir and Construction of Approaching  
Channels, equipped with Electric Water Pumping Station Project, Bueng Kan Province

โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอำานาจเจริญ The Royal-initiated Huai Yang Dike Project, Amnat Charoen Province

เพ่ั�อปีระเทศชาติ แลุ่ะปีระชาชนชาวิไทยโดยมิได้ย�อท้อ จนก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ
ที�กระจายอย่�ในท่กภู่มิภูาค แสัดงให้ัเห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิามตั�งพัระราชหัฤทัยมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�า
งานตามแนวิพัระราชดำาริ โดยมีตัวิอย�างโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ในภูาคตะวัินออกเฉีียงเหัน่อ ดังนี�

Royal Development Projects in the Northeastern Region
 At the young age, His Majesty the King accompanied His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
and Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother on royal visits to meet the people in every region 
of Thailand. He has seen the living conditions of the people and their plight. When he grew up,  
His Majesty the King has relentlessly devoted himself in performing the countless royal duties for 
the country and Thai people. This is evident in the royal development projects following his  
initiatives in every region of the country which reflect his determination to nurture, conserve and 
extend His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s legacy. King Rama X’s royal development 
projects in the Northeastern region are as follows:

	 ๒.	โครงการพััฒนาแหล่่งนำ�าบริ เวณบ้านภูู ไทร 
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	จังหวัดำชล่บุรี	

  การดำาเนินงานโครงการ เปี็นไปีตามวิัตถ่ปีระสังค์ของโครงการ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อพััฒนาแหัลุ่�งเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� โดยข่ดสัระเก็บกักนำ�า ซึ�งจะ

เพิั�มปีริมาณีการเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� ช�วิยบรรเทาปัีญหัาการขาดแคลุ่นนำ�า

ในช�วิงฤด่แลุ้่งให้ัแก�ราษฎรบริเวิณีหัม่�ที� ๕ บ้านภู่ไทร ตำาบลุ่เขาไม้แก้วิ 

อำาเภูอบางลุ่ะม่ง จังหัวัิดชลุ่บ่รี ๒) เพ่ั�อช�วิยบรรเทาผลุ่กระทบจากอ่ทกภัูย

ให้ัแก�ราษฎรในพ่ั�นที� แลุ่ะ ๓) เพ่ั�อยกระดับค่ณีภูาพัชีวิิตแลุ่ะควิามเป็ีนอย่� 

ของราษฎร เพัราะเม่�อมีนำ�าเพัียงพัอ จะสั�งผลุ่ใหั้เกิดการเพิั�มผลุ่ผลุ่ิต

ทางการเกษตร รวิมทั�ง การสันับสัน่นให้ัเกิดการพััฒนาในด้านอ่�น ๆ  

ตามมา 

ปัีจจ่บันมีสัมาชิกกลุ่่�มผ้่ใช้นำ�าเพิั�มขึ�นเปี็น ๔๐ ราย โดยยังไม� มี 

ค�าธ์รรมเนียมหัร่อค�าการใช้นำ�า ปีระชาชนใช้ปีระโยชน์จากแหัลุ่�งนำ�า  

โดยนำารถมาส่ับนำ�าเพ่ั�อใช้ในการเกษตร ปัีจจ่บันมีปีริมาณีนำ�าในสัระ 

เก็บนำ�าเต็ม ๑๐๐% ในสั�วินของอ่ปีโภูคบริโภูค มีเพีัยงพัอตลุ่อดทั�งปีี 

เกษตรกรในพ่ั�นที�รับปีระโยชน ์ปีระกอบอาชพีัหัลุ่กั ค่อ การปีลุ่่กสัับปีะรด 

มันสัำาปีะหัลัุ่ง แลุ่ะผักสัวินครัวิ

	 ๓.	 โครงการอ่ัางเก็บนำ�าห้วยล่อัยอัันเน่�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ	จังหวัดำล่ำาปาง	

  การดำาเนินงานโครงการ เป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าสัำาหัรับทำาการเกษตร รวิมทั�งอ่ปีโภูคบริโภูค 

ให้ัแก�ราษฎร ๔ หัม่�บ้านในตำาบลุ่วิังทอง แลุ่ะ ๒) เพั่�อบรรเทาปีัญหัา

อ่ทกภัูยทางด้านท้ายนำ�า 

  เกษตรกรในพ่ั�นที�รับปีระโยชน์ ปีระกอบอาชีพัหัลัุ่ก ค่อ การทำา

ไร�ข้าวิโพัดสัำาหัรับเลีุ่�ยงสััตว์ิ แลุ่ะทำานาปีี (ข้าวิเหันียวิ/ข้าวิหัอมมะลิุ่)  

เพ่ั�อบริโภูคในครัวิเร่อนเป็ีนหัลัุ่ก แลุ่ะมีการเพัาะปีลุ่่กพ่ัชหัลัุ่งนา เช�น  

ถั�วิลิุ่สัง กระเทียม หัอม เป็ีนต้น กลุ่่�มผ้่ใช้นำ�ามีสัมาชิกจำานวิน ๗๖๓ คน 

	 ๔.		โครงการอัาคารอััดำนำ�าบ้านเนินทอังพัร้อัมระบบ 
ส่่งนำ�าอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	จังหวัดำระนอัง	

  การดำาเนินงานโครงการเป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าสัำาหัรับอ่ปีโภูคบริโภูคให้ักับราษฎรในพ่ั�นที�

ปีระมาณี ๓๘๗ ครัวิเร่อน ราษฎร ๑,๐๓๐ คน แลุ่ะพ่ั�นที�ทำาการเกษตร

ในช�วิงฤด่ฝน แลุ่ะฤด่แลุ้่ง ปีระมาณี ๑,๒๐๐ ไร� ๒) เพ่ั�อเป็ีนการอน่รักษ์ 

แลุ่ะรักษาสัภูาพัต้นนำ�าลุ่ำาธ์ารธ์รรมชาติให้ัเกิดควิามช่�มช่�นแก�พ่ั�นดิน 

แลุ่ะป่ีาไม้ แลุ่ะ ๓) เพ่ั�อพััฒนาค่ณีภูาพัชีวิิตของราษฎรในพ่ั�นที�ให้ัดีขึ�น 

  การใช้ปีระโยชน์จากโครงการ สัามารถใช้ปีระโยชน์ต�อเน่�อง 

ตั�งแต�โครงการแลุ้่วิเสัร็จ ผ้่รับปีระโยชน์ปีระกอบอาชีพัทำาสัวินท่เรียน 

การใช้ปีระโยชน์จากโครงการ สั�วินใหัญ�ใช้นำ�าอ่ปีโภูคบริโภูค แลุ่ะใช้นำ�า

เพ่ั�อการเกษตร ซึ�งโครงการทำาให้ัเกิดการเปีลีุ่�ยนแปีลุ่งในหัลุ่ายด้าน ค่อ 

ทำาให้ัมีค่ณีภูาพัชีวิิตดีขึ�น ช่มชนเข้มแข็งมากขึ�น แลุ่ะสัามารถใช้ปีระโยชน์

จากที�ดินได้เพิั�มขึ�นด้วิย 

  กรมชลุ่ปีระทาน ไดด้ำาเนนิการก�อสัรา้งสัระเกบ็นำ�าพ่ั�นที�ปีระมาณี 

๓๐ ไร� ควิามจ่ ๑๘๙,๕๕๐ ลุ่่กบาศก์เมตร งานอาคารระบายนำ�า ๑ แหั�ง 

เพ่ั�อเพิั�มปีริมาณีเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� สัำาหัรับเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าในการอ่ปีโภูค 

บริโภูค แลุ่ะนำ�าเพั่�อการเกษตรในการด่แลุ่บำาร่งรักษาแลุ่ะบริหัาร 

จัดการโครงการฯ มีกรมชลุ่ปีระทานเป็ีนผ้่ด่แลุ่รับผิดชอบเป็ีนหัลัุ่ก 

แบ�งเป็ีน ๕ กลุ่่�มย�อย โดยมีหััวิหัน้าเหัม่องเป็ีนผ้่ด่แลุ่เกษตรกรแต�ลุ่ะฝาย 

กลุ่่�มผ้่ใช้นำ�าของโครงการอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยลุ่อยฯ มีการจัดทำากฎ แลุ่ะ 

กติกาในการจัดสัรรนำ�า ปัีจจ่บันการสั�งนำ�าใช้สั�งนำ�าผ�านลุ่ำานำ�าเดิม แลุ่ะ

เหัม่องฝายเดิม ทางจังหัวัิดลุ่ำาปีางได้จัดทำาแผนจัดสัรรงบปีระมาณี 

เพ่ั�อดำาเนินการก�อสัร้างระบบสั�งนำ�าให้ัครอบคลุ่่มพ่ั�นที�ให้ัมากขึ�น  

ซึ�งกรมชลุ่ปีระทานไดส้ัำารวิจพ่ั�นที�แลุ้่วิ แลุ่ะมแีบบพัร้อมโดยการปีรับปีร่ง

ระบบสั�งนำ�าจะใช้เป็ีนระบบท�อสั�งนำ�า เน่�องจากมีปีระสิัทธิ์ภูาพัในการ

บริหัารจัดการนำ�าได้ดีกวิ�าระบบคลุ่องเปิีด แลุ่ะทางองค์การบริหัาร 

สั�วินตำาบลุ่วัิงทอง ได้เข้ามามีสั�วินร�วิมในการก�อสัร้างปีรับปีร่งระบบ 

สั�งนำ�าเพิั�มเติม ระยะทางปีระมาณี ๓๓๐ เมตร เพ่ั�อให้ัเกษตรกรได้ใช้นำ�า

ได้อย�างมีปีระสิัทธิ์ภูาพัมากขึ�น ในอนาคต อบต.วัิงทอง มีแผนจะนำานำ�า

จากอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยลุ่อยฯ เป็ีนนำ�าต้นท่นเพ่ั�อการผลิุ่ตปีระปีาหัม่�บ้าน 

ของหัม่�ที� ๑ แลุ่ะหัม่�ที� ๙

  

ส่รุปผล่ลั่พัธ์์การดำำาเนินงานโครงการอัันเน่�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ	
  โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริทั�งหัมดที�ติดตามผลุ่ลัุ่พัธ์์ได้

ดำาเนินกิจกรรมครบถ้วินตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการ มีการใช้ปีระโยชน์ 

ได้ตามแผนที�กำาหันด โดยราษฎรผ้่รบัปีระโยชนจ์ากโครงการ มีการใช้นำ�า

จากโครงการเพ่ั�อการเกษตร แลุ่ะการอ่ปีโภูคบริโภูค เกษตรกรผ้่รับ

ปีระโยชน์สั�วินใหัญ�มีควิามพึังพัอใจต�อโครงการมาก เน่�องจากหัลัุ่งจาก 

มีโครงการแลุ้่วิ ทำาให้ัผลุ่ผลิุ่ตการเกษตรเพิั�มขึ�นแลุ่ะมีควิามหัลุ่ากหัลุ่าย

ในการปีระกอบอาชีพั ทำาให้ัเกิดควิามมั�นคงในชีวิิต

ตำำ�บลพัังขว้้�ง อำำ�เภอำ เมืือำงสกลนคร จัังหว้ัดสกลนคร

โครงก�รก่อำสร้�งอำ่�งเก็บนำ��ห้ว้ยทร�ยขมื้�น
อำันเนื�อำงมื�จั�กพัระร�ชดำ�ร้
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ทศมราชา: ทรงงานเพ่�อัชาติและประชาชน (ตอันที� ๓)
King Rama X: Royal Works for the Country and the People (Part 3)

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

ชื่อโครงการ Name

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร The Royal-initiated Construction of Huai Sai Khamin Reservoir Project, Sakon Nakhon Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยสมอทบ จังหวัดกาฬสินธุ์ The Huai Samo Thop Reservoir Project, Kalasin Province

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยหินลับ จังหวัดมุกดาหาร The Improvement of Pipeline Water Delivery System Project at Huai Hin Lap Reservoir, 
Mukdahan Province

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดยโสธร The Royal-initiated Nong Ueng Area Development Project, Yasothon Province

โครงการพัฒนาพื้นที่กิ่งอำาเภอศิลาลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดศรีสะเกษ The Royal-initiated Area Development Project at Sila Lat Subdistrict, Si Sa Ket Province

โครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านตายอย จังหวัดอุบลราชธานี The Provision of Water Supply Project for the Villagers at Ban Ta Yoi, Ubon Ratchathani Province

โครงการก่อสร้างฝายลำาน้ำายาม จังหวัดสกลนคร The Construction of Yam Water Stream Dike Project, Sakon Nakhon Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาพันชาดน้อย จังหวัดอุดรธานี The Lam Phan Chad Noi Reservoir Project, Udon Thani Province

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินช่วยเหลือราษฎรบ้านสำาโรงและโรงเรียนบ้านสำาโรง 
คุรุราษฎร์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

The Construction of Surface Water Supply System Project for the Villagers of Ban Samrong 
and Ban Samrong Khururat Wittaya School, Ubon Ratchathani Province

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาต้นลำาปะเทียอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบุรีรัมย์ The Royal-initiated Improvement of Ton Lam Pa Thia Reservoir Project, Buriram Province

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาห้วยดินทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบุรีรัมย์ The Royal-initiated Improvement of  Huai Din Sai Reservoir Project, Buriram Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร The Royal-initiated Huai Khaen Reservoir Project, Mukdahan Province

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านรุ่งอรุณและบ้านกระหวันอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดศรีสะเกษ

The Royal-initiated Area Development Project at Ban Rung Arun and Ban Kra Wan,  
Si Sa Ket Province

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำา พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบึงกาฬ

The Royal-initiated Dredging of Nong Bo Ong Reservoir and Construction of Approaching  
Channels, equipped with Electric Water Pumping Station Project, Bueng Kan Province

โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอำานาจเจริญ The Royal-initiated Huai Yang Dike Project, Amnat Charoen Province

เพ่ั�อปีระเทศชาติ แลุ่ะปีระชาชนชาวิไทยโดยมิได้ย�อท้อ จนก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ
ที�กระจายอย่�ในท่กภู่มิภูาค แสัดงให้ัเห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิามตั�งพัระราชหัฤทัยมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�า
งานตามแนวิพัระราชดำาริ โดยมีตัวิอย�างโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ในภูาคตะวัินออกเฉีียงเหัน่อ ดังนี�

Royal Development Projects in the Northeastern Region
 At the young age, His Majesty the King accompanied His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
and Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother on royal visits to meet the people in every region 
of Thailand. He has seen the living conditions of the people and their plight. When he grew up,  
His Majesty the King has relentlessly devoted himself in performing the countless royal duties for 
the country and Thai people. This is evident in the royal development projects following his  
initiatives in every region of the country which reflect his determination to nurture, conserve and 
extend His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s legacy. King Rama X’s royal development 
projects in the Northeastern region are as follows:

	 ๒.	โครงการพััฒนาแหล่่งนำ�าบริ เวณบ้านภูู ไทร 
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	จังหวัดำชล่บุรี	

  การดำาเนินงานโครงการ เปี็นไปีตามวิัตถ่ปีระสังค์ของโครงการ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อพััฒนาแหัลุ่�งเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� โดยข่ดสัระเก็บกักนำ�า ซึ�งจะ

เพิั�มปีริมาณีการเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� ช�วิยบรรเทาปัีญหัาการขาดแคลุ่นนำ�า

ในช�วิงฤด่แลุ้่งให้ัแก�ราษฎรบริเวิณีหัม่�ที� ๕ บ้านภู่ไทร ตำาบลุ่เขาไม้แก้วิ 

อำาเภูอบางลุ่ะม่ง จังหัวัิดชลุ่บ่รี ๒) เพ่ั�อช�วิยบรรเทาผลุ่กระทบจากอ่ทกภัูย

ให้ัแก�ราษฎรในพ่ั�นที� แลุ่ะ ๓) เพ่ั�อยกระดับค่ณีภูาพัชีวิิตแลุ่ะควิามเป็ีนอย่� 

ของราษฎร เพัราะเม่�อมีนำ�าเพัียงพัอ จะสั�งผลุ่ใหั้เกิดการเพิั�มผลุ่ผลุ่ิต

ทางการเกษตร รวิมทั�ง การสันับสัน่นให้ัเกิดการพััฒนาในด้านอ่�น ๆ  

ตามมา 

ปัีจจ่บันมีสัมาชิกกลุ่่�มผ้่ใช้นำ�าเพิั�มขึ�นเปี็น ๔๐ ราย โดยยังไม� มี 

ค�าธ์รรมเนียมหัร่อค�าการใช้นำ�า ปีระชาชนใช้ปีระโยชน์จากแหัลุ่�งนำ�า  

โดยนำารถมาส่ับนำ�าเพ่ั�อใช้ในการเกษตร ปัีจจ่บันมีปีริมาณีนำ�าในสัระ 

เก็บนำ�าเต็ม ๑๐๐% ในสั�วินของอ่ปีโภูคบริโภูค มีเพีัยงพัอตลุ่อดทั�งปีี 

เกษตรกรในพ่ั�นที�รับปีระโยชน ์ปีระกอบอาชพีัหัลุ่กั ค่อ การปีลุ่่กสัับปีะรด 

มันสัำาปีะหัลัุ่ง แลุ่ะผักสัวินครัวิ

	 ๓.	 โครงการอ่ัางเก็บนำ�าห้วยล่อัยอัันเน่�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ	จังหวัดำล่ำาปาง	

  การดำาเนินงานโครงการ เป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าสัำาหัรับทำาการเกษตร รวิมทั�งอ่ปีโภูคบริโภูค 

ให้ัแก�ราษฎร ๔ หัม่�บ้านในตำาบลุ่วิังทอง แลุ่ะ ๒) เพั่�อบรรเทาปีัญหัา

อ่ทกภัูยทางด้านท้ายนำ�า 

  เกษตรกรในพ่ั�นที�รับปีระโยชน์ ปีระกอบอาชีพัหัลัุ่ก ค่อ การทำา

ไร�ข้าวิโพัดสัำาหัรับเลีุ่�ยงสััตว์ิ แลุ่ะทำานาปีี (ข้าวิเหันียวิ/ข้าวิหัอมมะลิุ่)  

เพ่ั�อบริโภูคในครัวิเร่อนเป็ีนหัลัุ่ก แลุ่ะมีการเพัาะปีลุ่่กพ่ัชหัลัุ่งนา เช�น  

ถั�วิลิุ่สัง กระเทียม หัอม เป็ีนต้น กลุ่่�มผ้่ใช้นำ�ามีสัมาชิกจำานวิน ๗๖๓ คน 

	 ๔.		โครงการอัาคารอััดำนำ�าบ้านเนินทอังพัร้อัมระบบ 
ส่่งนำ�าอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	จังหวัดำระนอัง	

  การดำาเนินงานโครงการเป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าสัำาหัรับอ่ปีโภูคบริโภูคให้ักับราษฎรในพ่ั�นที�

ปีระมาณี ๓๘๗ ครัวิเร่อน ราษฎร ๑,๐๓๐ คน แลุ่ะพ่ั�นที�ทำาการเกษตร

ในช�วิงฤด่ฝน แลุ่ะฤด่แลุ้่ง ปีระมาณี ๑,๒๐๐ ไร� ๒) เพ่ั�อเป็ีนการอน่รักษ์ 

แลุ่ะรักษาสัภูาพัต้นนำ�าลุ่ำาธ์ารธ์รรมชาติให้ัเกิดควิามช่�มช่�นแก�พ่ั�นดิน 

แลุ่ะป่ีาไม้ แลุ่ะ ๓) เพ่ั�อพััฒนาค่ณีภูาพัชีวิิตของราษฎรในพ่ั�นที�ให้ัดีขึ�น 

  การใช้ปีระโยชน์จากโครงการ สัามารถใช้ปีระโยชน์ต�อเน่�อง 

ตั�งแต�โครงการแลุ้่วิเสัร็จ ผ้่รับปีระโยชน์ปีระกอบอาชีพัทำาสัวินท่เรียน 

การใช้ปีระโยชน์จากโครงการ สั�วินใหัญ�ใช้นำ�าอ่ปีโภูคบริโภูค แลุ่ะใช้นำ�า

เพ่ั�อการเกษตร ซึ�งโครงการทำาให้ัเกิดการเปีลีุ่�ยนแปีลุ่งในหัลุ่ายด้าน ค่อ 

ทำาให้ัมีค่ณีภูาพัชีวิิตดีขึ�น ช่มชนเข้มแข็งมากขึ�น แลุ่ะสัามารถใช้ปีระโยชน์

จากที�ดินได้เพิั�มขึ�นด้วิย 

  กรมชลุ่ปีระทาน ไดด้ำาเนนิการก�อสัรา้งสัระเกบ็นำ�าพ่ั�นที�ปีระมาณี 

๓๐ ไร� ควิามจ่ ๑๘๙,๕๕๐ ลุ่่กบาศก์เมตร งานอาคารระบายนำ�า ๑ แหั�ง 

เพ่ั�อเพิั�มปีริมาณีเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� สัำาหัรับเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าในการอ่ปีโภูค 

บริโภูค แลุ่ะนำ�าเพั่�อการเกษตรในการด่แลุ่บำาร่งรักษาแลุ่ะบริหัาร 

จัดการโครงการฯ มีกรมชลุ่ปีระทานเป็ีนผ้่ด่แลุ่รับผิดชอบเป็ีนหัลัุ่ก 

แบ�งเป็ีน ๕ กลุ่่�มย�อย โดยมีหััวิหัน้าเหัม่องเป็ีนผ้่ด่แลุ่เกษตรกรแต�ลุ่ะฝาย 

กลุ่่�มผ้่ใช้นำ�าของโครงการอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยลุ่อยฯ มีการจัดทำากฎ แลุ่ะ 

กติกาในการจัดสัรรนำ�า ปัีจจ่บันการสั�งนำ�าใช้สั�งนำ�าผ�านลุ่ำานำ�าเดิม แลุ่ะ

เหัม่องฝายเดิม ทางจังหัวัิดลุ่ำาปีางได้จัดทำาแผนจัดสัรรงบปีระมาณี 

เพ่ั�อดำาเนินการก�อสัร้างระบบสั�งนำ�าให้ัครอบคลุ่่มพ่ั�นที�ให้ัมากขึ�น  

ซึ�งกรมชลุ่ปีระทานไดส้ัำารวิจพ่ั�นที�แลุ้่วิ แลุ่ะมแีบบพัร้อมโดยการปีรับปีร่ง

ระบบสั�งนำ�าจะใช้เป็ีนระบบท�อสั�งนำ�า เน่�องจากมีปีระสิัทธิ์ภูาพัในการ

บริหัารจัดการนำ�าได้ดีกวิ�าระบบคลุ่องเปิีด แลุ่ะทางองค์การบริหัาร 

สั�วินตำาบลุ่วัิงทอง ได้เข้ามามีสั�วินร�วิมในการก�อสัร้างปีรับปีร่งระบบ 

สั�งนำ�าเพิั�มเติม ระยะทางปีระมาณี ๓๓๐ เมตร เพ่ั�อให้ัเกษตรกรได้ใช้นำ�า

ได้อย�างมีปีระสิัทธิ์ภูาพัมากขึ�น ในอนาคต อบต.วัิงทอง มีแผนจะนำานำ�า

จากอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยลุ่อยฯ เป็ีนนำ�าต้นท่นเพ่ั�อการผลิุ่ตปีระปีาหัม่�บ้าน 

ของหัม่�ที� ๑ แลุ่ะหัม่�ที� ๙

  

ส่รุปผล่ลั่พัธ์์การดำำาเนินงานโครงการอัันเน่�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ	
  โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริทั�งหัมดที�ติดตามผลุ่ลัุ่พัธ์์ได้

ดำาเนินกิจกรรมครบถ้วินตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการ มีการใช้ปีระโยชน์ 

ได้ตามแผนที�กำาหันด โดยราษฎรผ้่รบัปีระโยชนจ์ากโครงการ มีการใช้นำ�า

จากโครงการเพ่ั�อการเกษตร แลุ่ะการอ่ปีโภูคบริโภูค เกษตรกรผ้่รับ

ปีระโยชน์สั�วินใหัญ�มีควิามพึังพัอใจต�อโครงการมาก เน่�องจากหัลัุ่งจาก 

มีโครงการแลุ้่วิ ทำาให้ัผลุ่ผลิุ่ตการเกษตรเพิั�มขึ�นแลุ่ะมีควิามหัลุ่ากหัลุ่าย

ในการปีระกอบอาชีพั ทำาให้ัเกิดควิามมั�นคงในชีวิิต

ตำำ�บลพัังขว้้�ง อำำ�เภอำ เมืือำงสกลนคร จัังหว้ัดสกลนคร

โครงก�รก่อำสร้�งอำ่�งเก็บนำ��ห้ว้ยทร�ยขมื้�น
อำันเนื�อำงมื�จั�กพัระร�ชดำ�ร้



จดหมายข่่าว
สำำนัักงานั 

ปีีท่ี่� ๑๖ ฉบัับัท่ี่� ๓ เดืือนเมษายน - มิถุุนายน  ๒๕๖๔

เลขาฝากบอก

กิจกรรมโครงการอันเน่�องฯ

ทศมราชา

โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองแผนงานแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์
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โดย กลุ่่�มวิิเทศสััมพัันธ์์ กองกิจกรรมพิัเศษแลุ่ะวิิเทศสััมพัันธ์์

ชื่อโครงการ Name

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร The Royal-initiated Construction of Huai Sai Khamin Reservoir Project, Sakon Nakhon Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยสมอทบ จังหวัดกาฬสินธุ์ The Huai Samo Thop Reservoir Project, Kalasin Province

โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำาอ่างเก็บน้ำาห้วยหินลับ จังหวัดมุกดาหาร The Improvement of Pipeline Water Delivery System Project at Huai Hin Lap Reservoir, 
Mukdahan Province

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดยโสธร The Royal-initiated Nong Ueng Area Development Project, Yasothon Province

โครงการพัฒนาพื้นที่กิ่งอำาเภอศิลาลาดอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดศรีสะเกษ The Royal-initiated Area Development Project at Sila Lat Subdistrict, Si Sa Ket Province

โครงการจัดหาน้ำาช่วยเหลือราษฎรบ้านตายอย จังหวัดอุบลราชธานี The Provision of Water Supply Project for the Villagers at Ban Ta Yoi, Ubon Ratchathani Province

โครงการก่อสร้างฝายลำาน้ำายาม จังหวัดสกลนคร The Construction of Yam Water Stream Dike Project, Sakon Nakhon Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาลำาพันชาดน้อย จังหวัดอุดรธานี The Lam Phan Chad Noi Reservoir Project, Udon Thani Province

โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินช่วยเหลือราษฎรบ้านสำาโรงและโรงเรียนบ้านสำาโรง 
คุรุราษฎร์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี

The Construction of Surface Water Supply System Project for the Villagers of Ban Samrong 
and Ban Samrong Khururat Wittaya School, Ubon Ratchathani Province

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาต้นลำาปะเทียอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบุรีรัมย์ The Royal-initiated Improvement of Ton Lam Pa Thia Reservoir Project, Buriram Province

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำาห้วยดินทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบุรีรัมย์ The Royal-initiated Improvement of  Huai Din Sai Reservoir Project, Buriram Province

โครงการอ่างเก็บน้ำาห้วยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดมุกดาหาร The Royal-initiated Huai Khaen Reservoir Project, Mukdahan Province

โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านรุ่งอรุณและบ้านกระหวันอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  
จังหวัดศรีสะเกษ

The Royal-initiated Area Development Project at Ban Rung Arun and Ban Kra Wan,  
Si Sa Ket Province

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำาหนองบ่ออองและขุดร่องชักน้ำา พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำาด้วยไฟฟ้า 
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดบึงกาฬ

The Royal-initiated Dredging of Nong Bo Ong Reservoir and Construction of Approaching  
Channels, equipped with Electric Water Pumping Station Project, Bueng Kan Province

โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดอำานาจเจริญ The Royal-initiated Huai Yang Dike Project, Amnat Charoen Province

เพ่ั�อปีระเทศชาติ แลุ่ะปีระชาชนชาวิไทยโดยมิได้ย�อท้อ จนก�อให้ัเกิดผลุ่สัำาเร็จของโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ
ที�กระจายอย่�ในท่กภู่มิภูาค แสัดงให้ัเห็ันเป็ีนปีระจักษ์ถึงควิามตั�งพัระราชหัฤทัยมั�นที�จะส่ับสัาน รักษา แลุ่ะต�อยอดค่ณีค�า
งานตามแนวิพัระราชดำาริ โดยมีตัวิอย�างโครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริ ในภูาคตะวัินออกเฉีียงเหัน่อ ดังนี�

Royal Development Projects in the Northeastern Region
 At the young age, His Majesty the King accompanied His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
and Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother on royal visits to meet the people in every region 
of Thailand. He has seen the living conditions of the people and their plight. When he grew up,  
His Majesty the King has relentlessly devoted himself in performing the countless royal duties for 
the country and Thai people. This is evident in the royal development projects following his  
initiatives in every region of the country which reflect his determination to nurture, conserve and 
extend His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great’s legacy. King Rama X’s royal development 
projects in the Northeastern region are as follows:

	 ๒.	โครงการพััฒนาแหล่่งนำ�าบริ เวณบ้านภูู ไทร 
อัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	จังหวัดำชล่บุรี	

  การดำาเนินงานโครงการ เปี็นไปีตามวิัตถ่ปีระสังค์ของโครงการ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อพััฒนาแหัลุ่�งเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� โดยข่ดสัระเก็บกักนำ�า ซึ�งจะ

เพิั�มปีริมาณีการเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� ช�วิยบรรเทาปัีญหัาการขาดแคลุ่นนำ�า

ในช�วิงฤด่แลุ้่งให้ัแก�ราษฎรบริเวิณีหัม่�ที� ๕ บ้านภู่ไทร ตำาบลุ่เขาไม้แก้วิ 

อำาเภูอบางลุ่ะม่ง จังหัวัิดชลุ่บ่รี ๒) เพ่ั�อช�วิยบรรเทาผลุ่กระทบจากอ่ทกภัูย

ให้ัแก�ราษฎรในพ่ั�นที� แลุ่ะ ๓) เพ่ั�อยกระดับค่ณีภูาพัชีวิิตแลุ่ะควิามเป็ีนอย่� 

ของราษฎร เพัราะเม่�อมีนำ�าเพัียงพัอ จะสั�งผลุ่ใหั้เกิดการเพิั�มผลุ่ผลุ่ิต

ทางการเกษตร รวิมทั�ง การสันับสัน่นให้ัเกิดการพััฒนาในด้านอ่�น ๆ  

ตามมา 

ปัีจจ่บันมีสัมาชิกกลุ่่�มผ้่ใช้นำ�าเพิั�มขึ�นเปี็น ๔๐ ราย โดยยังไม� มี 

ค�าธ์รรมเนียมหัร่อค�าการใช้นำ�า ปีระชาชนใช้ปีระโยชน์จากแหัลุ่�งนำ�า  

โดยนำารถมาส่ับนำ�าเพ่ั�อใช้ในการเกษตร ปัีจจ่บันมีปีริมาณีนำ�าในสัระ 

เก็บนำ�าเต็ม ๑๐๐% ในสั�วินของอ่ปีโภูคบริโภูค มีเพีัยงพัอตลุ่อดทั�งปีี 

เกษตรกรในพ่ั�นที�รับปีระโยชน ์ปีระกอบอาชพีัหัลุ่กั ค่อ การปีลุ่่กสัับปีะรด 

มันสัำาปีะหัลัุ่ง แลุ่ะผักสัวินครัวิ

	 ๓.	 โครงการอ่ัางเก็บนำ�าห้วยล่อัยอัันเน่�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ	จังหวัดำล่ำาปาง	

  การดำาเนินงานโครงการ เป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าสัำาหัรับทำาการเกษตร รวิมทั�งอ่ปีโภูคบริโภูค 

ให้ัแก�ราษฎร ๔ หัม่�บ้านในตำาบลุ่วัิงทอง แลุ่ะ ๒) เพั่�อบรรเทาปีัญหัา

อ่ทกภัูยทางด้านท้ายนำ�า 

  เกษตรกรในพ่ั�นที�รับปีระโยชน์ ปีระกอบอาชีพัหัลัุ่ก ค่อ การทำา

ไร�ข้าวิโพัดสัำาหัรับเลีุ่�ยงสััตว์ิ แลุ่ะทำานาปีี (ข้าวิเหันียวิ/ข้าวิหัอมมะลิุ่)  

เพ่ั�อบริโภูคในครัวิเร่อนเป็ีนหัลัุ่ก แลุ่ะมีการเพัาะปีลุ่่กพ่ัชหัลัุ่งนา เช�น  

ถั�วิลิุ่สัง กระเทียม หัอม เป็ีนต้น กลุ่่�มผ้่ใช้นำ�ามีสัมาชิกจำานวิน ๗๖๓ คน 

	 ๔.		โครงการอัาคารอััดำนำ�าบ้านเนินทอังพัร้อัมระบบ 
ส่่งนำ�าอัันเน่�อังมาจากพัระราชดำำาริ	จังหวัดำระนอัง	

  การดำาเนินงานโครงการเป็ีนไปีตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการฯ 

ค่อ ๑) เพ่ั�อเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าสัำาหัรับอ่ปีโภูคบริโภูคให้ักับราษฎรในพ่ั�นที�

ปีระมาณี ๓๘๗ ครัวิเร่อน ราษฎร ๑,๐๓๐ คน แลุ่ะพ่ั�นที�ทำาการเกษตร

ในช�วิงฤด่ฝน แลุ่ะฤด่แลุ้่ง ปีระมาณี ๑,๒๐๐ ไร� ๒) เพ่ั�อเป็ีนการอน่รักษ์ 

แลุ่ะรักษาสัภูาพัต้นนำ�าลุ่ำาธ์ารธ์รรมชาติให้ัเกิดควิามช่�มช่�นแก�พ่ั�นดิน 

แลุ่ะป่ีาไม้ แลุ่ะ ๓) เพ่ั�อพััฒนาค่ณีภูาพัชีวิิตของราษฎรในพ่ั�นที�ให้ัดีขึ�น 

  การใช้ปีระโยชน์จากโครงการ สัามารถใช้ปีระโยชน์ต�อเน่�อง 

ตั�งแต�โครงการแลุ้่วิเสัร็จ ผ้่รับปีระโยชน์ปีระกอบอาชีพัทำาสัวินท่เรียน 

การใช้ปีระโยชน์จากโครงการ สั�วินใหัญ�ใช้นำ�าอ่ปีโภูคบริโภูค แลุ่ะใช้นำ�า

เพ่ั�อการเกษตร ซึ�งโครงการทำาให้ัเกิดการเปีลีุ่�ยนแปีลุ่งในหัลุ่ายด้าน ค่อ 

ทำาให้ัมีค่ณีภูาพัชีวิิตดีขึ�น ช่มชนเข้มแข็งมากขึ�น แลุ่ะสัามารถใช้ปีระโยชน์

จากที�ดินได้เพิั�มขึ�นด้วิย 

  กรมชลุ่ปีระทาน ไดด้ำาเนนิการก�อสัร้างสัระเกบ็นำ�าพ่ั�นที�ปีระมาณี 

๓๐ ไร� ควิามจ่ ๑๘๙,๕๕๐ ลุ่่กบาศก์เมตร งานอาคารระบายนำ�า ๑ แหั�ง 

เพ่ั�อเพิั�มปีริมาณีเก็บกักนำ�าในพ่ั�นที� สัำาหัรับเป็ีนแหัลุ่�งนำ�าในการอ่ปีโภูค 

บริโภูค แลุ่ะนำ�าเพั่�อการเกษตรในการด่แลุ่บำาร่งรักษาแลุ่ะบริหัาร 

จัดการโครงการฯ มีกรมชลุ่ปีระทานเป็ีนผ้่ด่แลุ่รับผิดชอบเป็ีนหัลัุ่ก 

แบ�งเป็ีน ๕ กลุ่่�มย�อย โดยมีหััวิหัน้าเหัม่องเป็ีนผ้่ด่แลุ่เกษตรกรแต�ลุ่ะฝาย 

กลุ่่�มผ้่ใช้นำ�าของโครงการอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยลุ่อยฯ มีการจัดทำากฎ แลุ่ะ 

กติกาในการจัดสัรรนำ�า ปัีจจ่บันการสั�งนำ�าใช้สั�งนำ�าผ�านลุ่ำานำ�าเดิม แลุ่ะ

เหัม่องฝายเดิม ทางจังหัวัิดลุ่ำาปีางได้จัดทำาแผนจัดสัรรงบปีระมาณี 

เพ่ั�อดำาเนินการก�อสัร้างระบบสั�งนำ�าให้ัครอบคลุ่่มพ่ั�นที�ให้ัมากขึ�น  

ซึ�งกรมชลุ่ปีระทานไดส้ัำารวิจพ่ั�นที�แลุ้่วิ แลุ่ะมแีบบพัร้อมโดยการปีรับปีร่ง

ระบบสั�งนำ�าจะใช้เป็ีนระบบท�อสั�งนำ�า เน่�องจากมีปีระสิัทธิ์ภูาพัในการ

บริหัารจัดการนำ�าได้ดีกวิ�าระบบคลุ่องเปิีด แลุ่ะทางองค์การบริหัาร 

สั�วินตำาบลุ่วัิงทอง ได้เข้ามามีสั�วินร�วิมในการก�อสัร้างปีรับปีร่งระบบ 

สั�งนำ�าเพิั�มเติม ระยะทางปีระมาณี ๓๓๐ เมตร เพ่ั�อให้ัเกษตรกรได้ใช้นำ�า

ได้อย�างมีปีระสิัทธิ์ภูาพัมากขึ�น ในอนาคต อบต.วัิงทอง มีแผนจะนำานำ�า

จากอ�างเก็บนำ�าห้ัวิยลุ่อยฯ เป็ีนนำ�าต้นท่นเพ่ั�อการผลิุ่ตปีระปีาหัม่�บ้าน 

ของหัม่�ที� ๑ แลุ่ะหัม่�ที� ๙

  

ส่รุปผล่ลั่พัธ์์การดำำาเนินงานโครงการอัันเน่�อังมาจาก 
พัระราชดำำาริ	
  โครงการอันเน่�องมาจากพัระราชดำาริทั�งหัมดที�ติดตามผลุ่ลัุ่พัธ์์ได้

ดำาเนินกิจกรรมครบถ้วินตามวัิตถ่ปีระสังค์ของโครงการ มีการใช้ปีระโยชน์ 

ได้ตามแผนที�กำาหันด โดยราษฎรผ้่รบัปีระโยชนจ์ากโครงการ มีการใช้นำ�า

จากโครงการเพ่ั�อการเกษตร แลุ่ะการอ่ปีโภูคบริโภูค เกษตรกรผ้่รับ

ปีระโยชน์สั�วินใหัญ�มีควิามพึังพัอใจต�อโครงการมาก เน่�องจากหัลัุ่งจาก 

มีโครงการแลุ้่วิ ทำาให้ัผลุ่ผลิุ่ตการเกษตรเพิั�มขึ�นแลุ่ะมีควิามหัลุ่ากหัลุ่าย

ในการปีระกอบอาชีพั ทำาให้ัเกิดควิามมั�นคงในชีวิิต

ตำำ�บลพัังขว้้�ง อำำ�เภอำ เมืือำงสกลนคร จัังหว้ัดสกลนคร

โครงก�รก่อำสร้�งอำ่�งเก็บนำ��ห้ว้ยทร�ยขมื้�น
อำันเนื�อำงมื�จั�กพัระร�ชดำ�ร้


