
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต



 ความเปนมา

ตามที่สํานักงานพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (ก.ป.ร.) และกระทรวงมหาดไทย ไดมีนโยบายสําคัญ
รวมกัน คือการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหผลเปน
รูปธรรม มีความยั่งยืนและมีการขยายผลโครงการไปอยางกวางขวาง   
เพื่อเทิดพระเกียรติแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จ  
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ ที่ไดทรงพระ
กรุณามีพระราชดําริใหมีการสงเสริมอาชีพ หรือแกไขปญหาตางของ
ประชาชนในพื้นที่นั้น โดยใหดําเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใหเกิดผลเปนรูปธรรมและตามสภาพปญหา สภาพภูมิสังคม
ในพื้นที่ อยางมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน 



จังหวัดภู เก็ตจึงกําหนดใหเปนนโยบายสําคัญของ

จังหวัด ที่ทุกสวนราชการในพื้นที่ตองถือปฏิบัติและ
ดําเนินการในเชิงบูรณาการรวมกันกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน ใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 



 การดําเนินการของจังหวัดภูเกต็

11. การขยายผลการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต           
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ 
จังหวัด 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการ และคณะทํางานในการ
ดําเนินงาน ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ อยางตอเนื่องเปนประจํา 

4. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ/คณะทํางาน และทุกหนวยงาน



 การดําเนินการของจังหวัดภูเกต็
5. รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในที่ประชุมกรมการจังหวัดอยาง
ตอเนื่อง 

6. สงเสริม และสนับสนุนหนวยงานของรัฐในพื้นที่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน เขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานใหมากที่สุด 

7. การจัดตั้งศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่ ในระดับอําเภอทุกอําเภอ

8. การประชาสัมพันธความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการอยางตอเนื่อง



 การดําเนินงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ
พื้นที่จงัหวัดภูเก็ต

1. การสํารวจ และรวบรวม ขอมูลการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จั งหวัดและไดจัดทํา
ฐานขอมูลของจังหวัดและไดเผยแพรจากเว็บไซดจังหวัดภูเก็ต  
(www.phuket.go.th)

2. ติดตาม กํากับและดูแลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่ใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน



 การดําเนินงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ
พื้นที่จงัหวัดภูเก็ต

3. การประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน

ต า ง  ๆ  สนับสนุนและส ง เสริ มการดํ า เนินง านโครงการ             

อันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยาง

ตอเนื่องโดยกําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ       

ตอจังหวัด  อยางนอย 1 ครั้งตอเดือน 



จังหวัดไดสํารวจและรวบรวมขอมูลการดํา เนินโครงการ           

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริพื้นที่ มีผลดําเนินการ รวม 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงฝายคลองพระแทวพรอมระบบสงน้ํา 

(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ )

2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 สถานะการดําเนินการของจงัหวัดภูเก็ตในปจจบุัน 



1. ความเปนมา

ดวย นายโสพล  รายาสกุล สมาชิก อบต.เทพกระษัตรี อําเภอถลาง   

จังหวัดภูเก็ต และคณะ ไดมีหนังสือขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหลง

น้ําพรอมปรับปรุงระบบสงน้ําและกอสรางถังเก็บน้ํา บริเวณฝายคลอง

พระแทว   เพื่อชวยเหลือราษฎร หมูที่ 9 บานปาครองชีพ ตําบลเทพกระษัตรี         

ซึ่งประสบความเดือดรอนขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค และทํา

การเกษตรในฤดูแลง และขอใหทรงรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดํารินั้น และตอมา สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ไดมี

หนังสือแจงวา ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯรับโครงการปรับปรุงฝายคลอง

พระแทวพรอมระบบสงน้ํา ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแลว 

โครงการปรับปรุงฝายคลองพระแทวพรอมระบบสงน้ํา 

(โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)



2. วัตถุประสงคของโครงการ

เพื่อจัดหาน้ําสาํหรับการอุปโภค-บริโภคใหแกราษฎร

และโรงเรียน

3. สถานที่ดาํเนินการ

บริเวณ บานปาครองชีพ หมูที ่9 ตําบลเทพกระษัตรี  

อําเภอถลาง                 

4. ระยะเวลาดาํเนินการ

ปงบประมาณ 2552 - 2553



5. กิจกรรมของโครงการ
5.1 ขุดลอกตะกอนหนาฝาย
5.2 กอสรางบอพักน้ํา ขนาด 1,500 ลบ.ม. บริเวณฝาย   

พระแทว จํานวน 1 แหง
5.3 กอสรางระบบทอสงน้ําประปาภูเขาโดยการวางทอ 

PVC ความยาวรวม 4,920 ม.
5.4 กอสรางบอพักน้ําบริเวณโรงเรียนบานปาครองชพี 

ขนาด 500 ลบ.ม. จํานวน 2 แหง 
5.5 ขุดลอกสระน้ําและอาคารประกอบ  จํานวน 2 แหง คือ
1) บริเวณโรงเรียนบานปาครองชีพ  จํานวน 1 แหง
2) บริเวณชุมชนบานปาครองชีพ
(ดานหลังของโรงเรียนฯ) จํานวน 1 แหง



6. ประโยชนที่ไดรับ

1. ราษฎร จํานวน  170 ครัวเรือน  ประชากร 900 

คน มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอตลอด

ทั้งป

2. โรงเรียนบานปาครองชีพ มีน้ําใชสําหรับการ

อุปโภค-บริโภค  จํานวน 104 คน อยางเพียงพอตลอดทั้งป 



7. งบประมาณคากอสราง

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  

จํานวน  20 ลานบาท



8. ความกาวหนาการดาํเนินการ

ปงบประมาณ  2552
- กรมชลประทานไดอนุมัติ งบกระตุน เศรษฐกิจ  วง เงิน 

12,000,000 บาท ใหโครงการชลประทานภูเก็ต ดําเนินการกอสรางใน

ปงบประมาณ 2552 แลว  ประกอบดวย กิจกรรมขุดลอกตะกอนหนาฝาย , 

กอสรางบอพักน้ําขนาด 1,500 ลบม. จํานวน 1 แหง, กอสรางบอพักน้ํา 

ขนาด  500 ลบ .ม. บริเวณโรงเรียนบานปาครองชีพ  จํานวน  1 แหง      

และ กอสรางระบบทอสงน้ํา ขนาด 4-10 นิ้ว ความยาว 4,920 เมตร

- ผลงานแลวเสร็จรวม  100% (เมื่อ  15 กันยายน  2552)



ปงบประมาณ 2553

จังหวัดภูเก็ต ไดอนุมัติงบพัฒนาจังหวัด (งบไทยเขมแข็ง ) วงเงิน 

8,000,000 บาท  ใหโครงการชลประทานภูเก็ต  ดําเนินการกอสรางในปงบประมาณ 2553 

แลว  ประกอบดวย  กิจกรรมกอสรางบอพักน้ํา ขนาด 500 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนบาน  

ปาครองชีพ  จํานวน 1 แหง , ขุดลอกสระน้ําและอาคารประกอบ  บริเวณชุมชนบาน     

ปาครองชีพ (ดานหลังของโรงเรียนฯ) จํานวน 1 แหง  และขุดลอกสระน้ําและอาคาร

ประกอบ  บริเวณโรงเรียนบานปาครองชีพ  จํานวน  1 แหง

ขณะนี้โครงการชลประทานภูเก็ต ไดดําเนินการอยูระหวางขั้นตอน   

การจัดทําเอกสารประกวดราคาและราคากลาง  เพื่อดําเนินการประกวดราคาทาง   
อิเล็กทรอนิกคตามขั้นตอนตอไป และคาดวาจะดําเนินการกอสรางแลวเสร็จภายใน 

ปงบประมาณ 2553



แผนที่
โครงการปรับปรุงฝายคลอง

พระแทวพรอมระบบสงน้ํา

((โครงการอันเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริพระราชดําริ))

โครงการชลประทานภูเก็ต
แผนที่การพิจารณาโครงการ

โครงการปรับปรุงฝายคลอง
พระแทวพรอมระบบสงน้ํา 
((โครงการอันเนื่องมาจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราช ดําริพระราช ดําริ))

หมูที่ 9 ต. เทพกระษัตร ี อ. ถลาง  
จ. ภูเก็ต  แผนที่มาตราสวน 1: 50,000

ฝายคลองพระแทว (ชป.เล็ก ป 2531)

พิกัด 47 NMJ  0429300 E , 891500 N

คลองพระแทว

ขอปรบัปรงุ ความ
ยาวรวม 4.000 กม.

กอสรางบอพักน้ํา
จํานวน 1 แหง

ขุดลอกพรอมปรบัปรงุ

อาคารทอลอดถนนสระเก็บน้ํา

 บานปาคลองชีพ
จํานวน 1 แหง

กอสรางบอพักน้ํา 
บรเิวณโรงเรยีน
บานปาคลองชีพ 
จํานวน 2 แหง

ขุดลอกแหลงนําพรอมสราง

อาคารบงัคับน้ํา บรเิวณของ

โรงเรยีนบานปาคลองชีพ  

จํานวน 1  แหง



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.)

การดําเนินงานในจังหวัดภูเก็ต

■ เริ่มดําเนินโครงการในป 2550

■ จัดอยูในกลุมที่ 8 (กลุมจังหวัดรวมสนองพระราชดําริ)

หนวยงานดําเนินการ

■ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดภูเก็ต

■ สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว

■ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต



หนวยงานเครอืขาย/เชื่อมโยงสนับสนุน

■ งานสวนพฤษาศาสตรในโรงเรียน โดยโรงเรียนสตรีภูเก็ต

(จัดอยูในกลุมที่ 2 : กลุมสรางจิตสํานึก)

■ ศูนยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ: โดยเทศบาลนครภูเก็ต

■โครงการพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย : โดยเทศบาลตําบลราไวย

งบประมาณสนับสนุน

ป  2550 - 2552

■ งบปกติจากกรมตนสังกัด

■ งบ CEO จังหวัด ป 2552 จํานวน 165,000 บาท

■ งบ อปท.



อบจ.ภูเก็ต จํานวน 12,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงเสนทางศึกษา
ธรรมชาติเขาพระแทว

เทศบาลตําบลราไวย จํานวน 3,000,000 บาท ศึกษา
และออกแบบพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  เกาะและทะเลไทย

ป  2553

งบไทยเขมแข็ง (เงินกู PS2) จํานวน1,324,500 บาท 
(รับการจัดสรรเมื่อ  1 เมษายน  2553 )

ผลการดําเนินงาน ป 2550-2552

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพชื

สํารวจพันธุไมยืนตนและพนัธุไมชั้นลางไดแลว 3,000 ไร พรอมทั้ง
ทําปายชื่อพันธุ (บอกชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ สรรพคุณ)
ในเขตอนุรักษฯ เขาพระแทว

ซอมบํารุงทางเดินสํารวจศึกษาธรรมชาติเขาพระแทว



กิจกรรมรวมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

เพาะและขยายพันธุปาลมหลังขาวแลว จํานวน 10,000 ตน

เพาะและขยายพันธุไมไดแลว 9 กลุม 450 ชนิด 5,000 ตน 

(กลุมไมหอม,พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ,ผักพื้นบาน,ไมผลพื้นเมือง,

กลวยไมปา,ไมปายืนตน,ปาลม,ไมดอกไมประดับ,พืชอุตสาหกรรม)



กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

คายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 200 คน

ใหการเรียนรูเชิงทัศนศกึษา จํานวน 13,010 คน 

(ศูนยวิจัยฯ,สถานีฯ เขาพระแทว)



กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

รวมกิจกรรมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ประโยชนแทแกมหาชน 

และทรัพยากรไทย : ผันสูวิถใีหมในฐานไทย (จังหวัดชลบุรี ป 2550 และ 2552)



การเผยแพรขยายฐานพันธุกรรมพืชจากแปลงเพาะสูชมุชน 

(หนวยงาน,สถานศึกษา,องคกร,และชมุชนตาง ๆ ) จํานวน 45 แหง 3,000 ตน

สนบัสนุนขอมูลการใชประโยชน และกิจกรรมของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ป 2553

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน 1,324,500 บาท กําลังดําเนินการในกิจกรรม

ดังนี้

- คายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการเรียนรูจํานวน 650 คน 

(11 รุน)

- ซอมแซมโรงเรือนเพาะและขยายพันธุกรรมพืช

- ขยายฐานพันธุกรรมพชืจากแปลงเพาะสูชมุชน

- การประชาสัมพันธเผยแพรโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 



การดําเนินงานของจังหวัดภูเก็ตในระยะตอไป

การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ 

จังหวัดภูเก็ต

กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ อยางตอเนื่องเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคและเป าหมายของโครงการอย างมี

ประสิทธิภาพ

ประสานบูรณาการและสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขามามีสวนรวมดําเนินงานโครงการฯ และนําไปขยายผลตอไป



การดําเนินงานของจังหวัดภูเก็ตในระยะตอไป

กําหนดนโยบายและแนวทางในการมีสวนรวมของประชาชนใน

พื้นที่ใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนไดอยางทั่วถึงและยั่งยืน

 ใหมีระบบติดตามการรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ อยาง

ตอเนื่อง

ประชาสัมพันธโครงการฯ อยางตอเนื่อง 
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