


 

คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน  

กปร.)  ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริในภูมิภาคตาง ๆ ทัว่ประเทศใน

ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2553 รวม 9 ครั้ง เพือ่ใหทราบจํานวนโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริทัว่ประเทศ ติดตามสถานภาพของโครงการฯ ในแตละจังหวัด รวมทั้งรับทราบปญหาอุปสรรค 

ตลอดจนแนวทางดําเนินงานโครงการฯ ของแตละจังหวัด เพื ่อนําผลที ่ไดมาปรับปรุงฐานขอมูลของ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหครบถวนสมบูรณ และเปนขอมูลพื้นฐานเพือ่ใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานโครงการเพื่อสนองพระราชดําริใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนตอไป  

 เอกสารฉบับนี ้เปนรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ครัง้ที่ 3 

ในพืน้ทีจั่งหวัดภาคกลางฝงตะวันออก มีผู เขารวมประชุมทัง้สิ ้น   243  คน ประกอบดวยผูแทนจากสวน

ราชการในระดับจังหวัดจํานวน  12 จังหวัด ในพืน้ทีภ่าคกลางฝ งตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี 

ระยอง ตราด สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อางทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว และ

หนวยงานสวนกลางทีรั่บผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 25 หนวยงาน ซึ่งผลจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ ทําใหสํานักงาน กปร.ไดรับทราบขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ของแตละจังหวัด เพือ่นําไปจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทีเ่ปนเอกภาพ ได

แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานความสัมพันธระหวางกัน  กอใหเกิดการเชือ่มประสานแผนงาน/งบประมาณการ

ดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน และเสริมสรางบรรทัดฐานการปฏิบัติงานทีดี่ สามารถสนอง

พระราชดําริการพฒันาดําเนินงานโครงการระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 อน่ึง ขอมูลจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเอกสารนี้  เปนขอมูลเบื้องตนที่ประมวล

ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังไมสามารถนําไปอางอิงได และจะตองตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้

หน่ึง  
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คํากลาวตอนรับ 

โดย นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 3 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันออก (12 จงัหวัด) 

วันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 

ณ โรงแรมมณีจนัทรรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 

   ขอตอนรับทาน พลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี ทานรองประธานกรรมการบริหารศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ทานเลขาธิการ กปร. ทานแขกผูมีเกียรติที่เดินทางมาจากจังหวัดตาง ๆ  ที่

เคารพ ในประการแรกขอขอบพระคุณทาน องคมนตรี และสํานักงาน กปร. ทีไ่ดกรุณาใชพื ้นที ่จังหวัด

จันทบุรีเปนพื้นที่ในการประชุมคร้ังนี้ ซึ่งคงจะเกิดประโยชนกับคนจันทบุรีบางโดยสมควร   

    อยากจะเรียนถึงวิสัยทัศนของจังหวัดจันทบุรีในภาพรวมที่เราไดรวมทําและฝนที่จะใหเปนให

ไดก็คือ เราจะเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางของผลไมปลอดสารพิษ เราจะเปนเมืองของอัญมณีของโลก สุดทาย

ประชาชนในสังคมรมเย็นเปนสุข ดังนัน้ งบประมาณทัง้หมดจึงทุมเทลงมากับวิสัยทัศนดังกลาว  ซึ่งคงไมมี

โอกาสกลาวในรายละเอียด แตเมื่อทําแลวไดใชงบประมาณทั้ง 166 ลาน ในปนีก้ับเกือบ 200 ลานในปหนาทุมเท

ลงมากับวิสัยทัศนดังกลาว  

   จันทบุรีเปนเมืองทีอ่ยูหางจากกรุงเทพฯ ไมมากนักเพียง 200 กวากิโลเมตร มีทัง้ทะเล มีทั้ง

น้ําตก ภูเขา แตสิ่งหนึ่งที่จันทบุรีไดโอกาส ก็คือ ในหลวงของเราไดทรงพระราชทานใหจัดต้ังศูนยศึกษาการ

พัฒนาอาวคุงกระเบนฯ ขึน้ทีนี่ ่ ซึง่เดี ๋ยวรายละเอียดทานคงไดชมกัน แตสิ ่งซึ ่งเกิดประโยชนแนนอนก็คือ 

พระองคทานไดมีแนวคิดจะเปนศูนยศึกษาที่สอนคนตัง้แตภูเขาถึงทะเล อยูทะเลทํายังไง และก็มีคนเขาไป

ศึกษาอบรมตลอดเวลา อยากจะเรียน ฯพณฯ วา ในทุกวันนี้ในรอบปที่แลว จากการเก็บขอมูลนัน้ เดือนหนึง่

จะมีคนเขาไปชมศูนยฯดังกลาว ประมาณ 55,000 คน อันนีเ้ปนตัวเลขทีข่อเขาชมเปนทางการ     ตัวเลขที่ 

walkin คือขับรถเขาไปดูโดยไมไดบอกอีกตางหาก ตัวเลขทีข่อเขาชมก็คือขอฟงบรรยายสรุป ถาอยางนัน้ป

หนึ่งก็ 700,000 กวาคน  กิจกรรมที่ศูนยฯ ก็อยากจะเรียนวาเกือบจะไมวางเลย มีการฟงบรรยายสรุปตอเปน

คิดยาวตอไปเรื่อย ๆ นัน่ก็เปนศูนยฯ ซึง่มีคนไปดูงานเปนประจํา เมือ่สัปดาหทีแ่ลวเราก็เพิ่งจัดงานใหญ คือ

การทาํความสะอาดทะเลกัน โดยมีนักดํานํ้ามาจากทั่วประเทศไทย 300 กวาทาน และมีประชาชนมาจากหมูบาน

ตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่ประสงคเอารถมาเองอีกประมาณเกือบ 3,000 กวาทาน มาเก็บขยะในบริเวณดังกลาว 

สําหรับเรื่องภูเขา คนมาทีนี่่คงจะรูจักจังหวัดจันทบุรีสวนหนึง่ก็คือ การมาเทีย่วเขาคิชกูด ไมนับเขาสอยดาว

ที่เปนขาวมาไมนานนี้ เขาคิชกูดทุกปจะมีคนมาขึ้น เพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ปที่แลวเกือบ 900,000 

คน เปนรายไดเขาจังหวัดอีกเชนกัน มีทะเลทีเ่จาหลาว มีธรรมชาติ นํ้าตกพลิ้ว ที่คิดวาหลายทานคงเคยไปมาแลว  
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โดยภาพรวมสรุปจังหวัดจันทบุรีมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย และไดกราบเรียนเชิญทานองคมนตรีวาหากมี

เวลา อยากเรียนเชิญใหไปชมโบสถคริสตทีอ่ยูในเมือง หางจากตรงนีข้ับรถไปไมนาจะเกิน 10 นาที ซึง่เปน

วิหารที่มีความเกาแก 100 ป พึง่ปฏิสังขรณเสร็จ มีพระแมมารีประดับพลอย 2 หมืน่กะรัต  อยากใหไปดูความ

สวยงามอ่ืน ๆ ก็จะมีวัดเขาสุกริมอะไรก็ตาม  ทานสามารถไปชมไดเชนกัน แตถาจะซือ้พลอยก็ออกไปนิดเดียว

จะมีศูนยอัญมณีที่จําหนายพลอยอยูแลวก็สามารถไปชมไดเชนกนั กข็อกลาวตอนรับทานและอยากจะใหใชเวลา

ในพื้นที่นี้ถามีโอกาส เพื่อใหเห็นความแตกตางของจังหวัดจันทบุรีในเรื่องผลไม ปที่แลวก็ไดมีการจําหนาย

ผลไมออกไปยังตางประเทศสวนหน่ึง  สิ่งหน่ึงที่อยากจะเรียนทุกทานก็คือ จังหวัดจันทบุรีปลูกลําไย และปที่

แลวสงขายประเทศจีนอยางเดียว 5,000 ลานบาท ปลูกทีอํ่าเภอโปงน้ํารอนและอําเภอสอยดาว ปนี้ก็เชนกันกิโล

ละประมาณ 30 กวาบาท – 50 บาท ลําไยที่ขายอยูเปนลําไยทีค่ัดออกมา จึงเห็นวาลูกเล็ก แตลูกใหญคัดออกไปขาย

ตางประเทศหมด และอีกอยางคือคิดวาทุกทานสามารถทําไดคือการปลูกกลวยไขสงไปเมืองจีน วันนีร้าคารับ

ซื้อกลวยไขสงไปเมืองจีนกิโลละ 35 บาท ทานสามารถมาชมไดวากลวยไขทีนี่พ่ันธุจากการประกวด ที่งาน

พืชมงคลคร้ังที่ผานมาที่ 1, 2, 3 จากการประกวดของกระทรวงเกษตรอยูที่จังหวัดจันทบุรีหมด        ถาทานคิดวา

เปนพชืทางเศรษฐกจิที่นาสนใจก็สามารถมาชมได ที่ 1 อยูที่อําเภอทาใหม ที่ 2, 3 อยูที่อําเภอมะขาม ก็เปนพืช

ที่ปลูกแซม  ในสวนตาง ๆ ไดเปนอยางดี ก็เรียนเปนขอมูลวาพืชเศรษฐกิจที่สามารถทําไดและปลูกได

โดยงาย จังหวัดก็ทําแลวโดยตั้งงบประมาณในปนี้ใหชาวสวนเอาไปปลูกกลวยไขแซมเงาะตาง ๆ จะเปน

ประโยชนวาเงาะราคาตกต่ําเขาก็จะสามารถขายกลวยได  จะเห็นไดจากที่ทาน ขับรถผานจะเห็นปายรับซื้อ

กลวยไข แตตองมีคุณภาพดีเทานั้น ก็เปนเรื่องไมยาก ชวงผลไมเดือนพฤษภาคม จะเปนชวงพีคทีสุ่ดของ

ผลไม ซึ่งไดมีการประชุมรับสงครามผลไม ซึ่งเปนชวงที่ผลไมออกเยอะมาก จะมีปญหาทุกปก็คือเงาะ 

สุดทายขอเชิญชวนชมแหลงทองเที่ยวมากมายของจังหวัด ถาหากพอมีเวลา สําหรับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริในพื้นที่เรามีทั้งหมด 33 โครงการ จังหวัดไดนําโครงการดังกลาวไปขยายผลทั้งที่ตําบลวังแซม

และตําบลทาสอน ทานองคมนตรีอาํพล กเ็คยมาดูงานแลว 

    สุดทายขอขอบคุณที่มาใชพืน้ที่จังหวัดจันทบุรีในครัง้นี ้หากขาดตกบกพรอง หรือตองการ

ทราบขอมูลประการใด กระผลและคณะก็ยินดีที่จะแนะนําขอมูลดังกลาว ขอขอบคุณครับ 
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คํากลาวรายงาน 

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 3 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันออก (12 จงัหวัด) 

วันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 

ณ โรงแรมมณีจันทรรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 

  กราบเรียน ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และรองประธานกรรมการบริหาร

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กระผมในนามของ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรีเปน

อยางสูงที่ใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที่ 3 ในวันนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศที่สามารถชวยเหลือราษฎร   ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี

ขึ้น โดยไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแต 60 ป หรือวามากกวา 60 ป มีโครงการมากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยู

ทัว่ประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวพระราชดําริใหกับ

สํานักงาน กปร. ติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริอยางตอเนือ่ง เพื่อใหโครงการ

นั้นไดดําเนินการยังประโยชนสุขใหกับประชาชนโดยสวนรวม และในคราวเสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยม0

โครงการระบบกกัเก็บนํ้า0ในถ้ํา0ตามพระราชดําริถ้ํานํ้า0ฮูราย0ทาง0 จังหวัดแมฮองสอน เมือ่วันที ่27 ตุลาคม 2552  

ไดพระราชทานแนวพระราชดําริ สรุปวา ควรมีการติดตามการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

เกา ๆ เพื่อใหทราบถึงสถานการณใชประโยชนของโครงการ เพื่อโครงการจะไดมีการใชประโยชนอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยประมวลติดตามสถานการณดําเนิน

โครงการในสวนทีส่ํานักงาน กปร. รับผิดชอบอยูประมาณ 4,000 โครงการแลว จากนี้ก็ไดมีการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริน้ีขึ้น เพื่อใหเกิดการติดตาม รวบรวมขอมูลทีเ่ปนปจจุบันให

มากยิ ่งขึ ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ีเปนคร้ังที่ 3 ครั้งแรกไดจัดที ่อําเภอชะอํา ครั้งที ่ 2 จังหวัด

เชียงใหม  เรากําหนดใหมีการจัดประชุม 9 ครั้งดวยกันทั่วประเทศ เพื่อใหโครงการตาง ๆ ไดมีขอมูลที่

ประมวลไดสมบูรณเต็มที่ในการประชุมครัง้นี้มีผูเขารวมประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการในระดับจังหวัด 

12 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ฝ งตะวันออก ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก อางทอง ลพบุรี 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และสระแกว หนวยราชการจาก

สวนกลาง สื่อมวลชน และเจาหนาที่ของสํานักงาน กปร. รวมทัง้สิ้น 200 ทาน โดยใชเวลา 1 วัน โดยผูแทน

ของแตละจังหวัดจะไดนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที ่จังหวัดดูแล
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รับผดิชอบอยูและเสนอแนวทางทีจ่ะดําเนินการตอในโอกาสขางหนา บดัน้ีไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอ

กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี ไดเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป

งบประมาณ 2553 คร้ังที่ 3 และขอรับแนวนโยบายเพือ่ทีจ่ะดําเนินการตอไปดวย ขอกราบเรียนเชิญ 
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คํากลาวเปด 

โดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 3 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันออก (12 จงัหวัด) 

วันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 

ณ โรงแรมมณีจันทรรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 

   ทานผู วาราชการจังหวัดจันทบุรี  ในฐานะเจาของบาน ทานเลขาธิการ กปร. ทานผูวา

ราชการจังหวัดระยอง ที่ไดกรุณามารวมประชุมดวยตนเอง ทานรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายจาก

ผูวาราชการจังหวัดใหมาแทน ทานหัวหนาสวนราชการและทานผูมีเกียรติทีเ่คารพทุกทาน ผมรูสึกเปน

เกียรติที ่ไดรับเชิญใหมาทําหนาที ่เปนผู กลาวเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ คร้ังที่ 3 ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูในภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี แหงน้ี 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ

วงศทุกพระองคนัน้ ทรงหวงใยราษฎรและไดพระราชทานแนวพระราชดําริในการชวยเหลือเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต กอใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมา

ยาวนาน และไดมีความสําเร็จเปนประโยชนแกพี่นองประชาชน นับเนื่องมาหลายสิบปจนถึงปจจุบัน   

  การทรงงานดานพัฒนา เริ่มจากการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี ่ยมราษฎรทัว่ประเทศ 

ภายหลังจากทีเ่สด็จขึ้นครองราชย เพื่อทรงรับทราบถึงสภาพความเปนอยู ปญหาของราษฎรในพืน้ที่ตาง ๆ 

โดยเริม่จากพืน้ที่ภาคกลางกอน จากนัน้ก็ตอไปยังภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต การเสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงเยี่ยมราษฎรนี้ จึงเปนที่มาของพระราชดําริในเร่ืองตาง ๆ เชน เร่ืองฝนหลวง  เร่ืองฝายชะลอความชุมชื้น ที่

เรียกกันวา ฝายตนนํ้าลําธาร ไดทอดพระเนตรสภาพความแหงแลงในหลายภูมิภาค เชน พื้นที่ภาคอีสาน และ

ทรงหาแนวทางทีจ่ะทําใหฝนตกในฤดูกาลทีแ่หงแลง เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและฟนฟูสภาพปาตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรงวางแผนและดําเนินการเปนขั้นตอนสําหรับงานพัฒนา  โดยเร่ิมศึกษาทดลองในบริเวณ

พระราชวังที่ประทับ คือ สวนจิตรลดา กอน  ทรงทําใหเปนโรงเรียนสอนผูที ่จะนําไปปฏิบัติ และในการทดลอง

สวนมากที่เกิดขึ้นน้ัน เมื่อประสบผลสําเร็จ แลวจึงพระราชทานใหนําไปปฏิบัติในพื้นที่จริง 

  การทรงงานพัฒนาในชวงแรก ๆ เปนการพระราชทานความชวยเหลือแกไขปญหาเรงดวน    

ดานสุขภาพอนามัย การแกไขปญหาโรคภัยไขเจ็บ และการเกษตรเพื่อใหประชาชนมีอาหารบริโภคอยาง

เพียงพอ นอกจากนี้ ทรงวางแนวทางการพัฒนาทีย่ัง่ยืนในดานการศึกษา และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
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โดยเฉพาะในพืน้ทีป่าที่ถูกบุกรุกทําลาย ดินเสื่อมสภาพ อันเปนที่มาของโครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 

   หลังจากเสด็จฯ เยือนตางประเทศทั่วโลกแลว ก็เสด็จฯ ไปทรงเยีย่มราษฎรในภูมิภาคตาง ๆ   

ทั่วประเทศเปนประจําทุกปอยางตอเน่ือง  โดยที่มิไดเสด็จฯ ไปตางประเทศอีกเลย ยกเวนคร้ังเดียว คือ เสด็จฯ ไป

ทรงเปนประธานรวมกับประมุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  ในการเปด

โครงการเชื่อมโยงสายเคเบิลใตนํ้า และโครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร (หลัก ๒๒)ในประเทศ 

สปป.ลาว การเสด็จฯ คราวนัน้เปนครัง้เดียวทีเ่สด็จฯ ออกนอกประเทศไทย หลังจากที ่ไดเสด็จฯ ไป

ตางประเทศครบทุกประเทศแลว โดยใชเวลาทรงงานพัฒนาเพื่อชวยเหลือราษฎรในภูมิภาคตาง ๆ อยางหนัก

มาโดยตลอดกวา ๖๐ ปที่ผานมา 

   การทรงงานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น มีกระบวนการติดตาม        

การดําเนินงานทุกโครงการอยางตอเนื่อง ซึ่งในสมัยกอนเสด็จฯ ไปทรงติดตามความกาวหนาของโครงการ

ในพื้นที่ที่ไดวางแนวพระราชดําริไวทุก ๆ ป กอนเสด็จฯ ไป เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของจะตองทํารายงานขึน้มา 

เมื่อกอนจะเสด็จฯ กลับจากพื้นทีเ่จาหนาที่ก็จะทํารายงานขึน้มาอีกครัง้หนึง่ เพือ่ทูลเกลาฯ ถวายรายงานวามี

อุปสรรค มีปญหาอะไร เพื่อจะไดพระราชทานแนวพระราชดําริ  เพื่อแกไขปญหาตรงน้ันดวย 

   จากประสบการณที่ไดมีโอกาสรับเสด็จฯ ทําใหสามารถกลาวไดวาผูที่ติดตามเสด็จฯ ในการ

ทรงงานได “ครูท่ีพิเศษสุด” ที่ดีที่สุด ประสบการณสูงสุดในการพัฒนาครบทุกดาน ถือวาเปนบุญเปนวาสนา

ของผูที่ไดติดตามเสด็จฯ เหลาน้ัน  

    ผมมีโอกาสไดรับเสด็จฯ ๒  ครัง้ ในชวงที่เปนผูวาราชการจังหวัดปตตานีคร้ังหน่ึง อีกคร้ังหน่ึง  

ที่จังหวัดเชียงใหม ประมาณ ๑๒ ปมาแลว อยางไรก็ตาม การคนควา การเลาสูกันฟงกับผูที ่ไดมีโอกาส

ติดตามเสด็จฯ ไปในพื้นที่ทรงงานในหลายพื้นที่ พยายามปะติดปะตอดูวา ทรงมีหลักการทรงงานอยางไร หรือ

ทรงมีวิธีวางแผนทรงงานอยางไร  

    ผมรับราชการในสํานักงานนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย มาต้ังแตป ๒๕๑๖   เปน

สองยุค รวมเบ็ดเสร็จแลวประมาณ ๕ ป สํานักงานฯ สงไปเรียนตอที่ตางประเทศถึงการวางแผนพัฒนา

ชนบทโดยเฉพาะ แตเมือ่มาศึกษาแนวคิดและวิธีทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตองยอมรับวา 

เรื่องที่เรียนมาตามหลักทฤษฏี ในตํารา หรือแมกระทั่งศึกษาเชิงปฏิบัติการ ในตางประเทศ แตกตางอยาง

สิน้เชิง กลาวไดวา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอยกวา   แนวพระราชดําริและวิธีทรงงานที ่  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสอนทั้งทางตรงและทางออม  

   หลักการทรงงานในเบื้องตน เมือ่จะทําอะไรตองหาขอมูลกอน ทรงหาขอมูลกอนจะลง

พืน้ที ่ จากเอกสาร จากภาพถายดาวเทียม จากภาพนิง่ จากภาพวิดีโอ ภาพถายจากภาพยนตรที่เจาหนาที่

ทูลเกลาฯ ถวาย สมัยนี้มีภาพถายดาวเทียมประกอบดวย ความลาดชัน ความสูงของพื้นที่ ตนน้ําลําธาร 

ตรงไหนเปนพืน้ที่สีเขียว ตรงไหนเปนหิน เปนดิน เปนบาน เมือ่ทรงศึกษาขอมูลจากเอกสาร และเครื่องมือ

ทางเทคโนโลยีจนครบถวนแลว เมื่อลงพื้นที่จริง ก็ทรงตรวจสอบวา สิ่งที่ไดทรงศึกษาจากเอกสารและขอมูล
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ที่ไมใชพื้นที่จริงกับพื้นที่จริงน้ัน เหมือนกันอยางไร มีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปบาง โดยเฉพาะแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ 

ซึ่งถือวาเปนตาวิเศษถาอานแผนทีเ่ปน จะอานภูมิประเทศออกหมด   แตอาจจะมีความผิดพลาดบาง ทรงพก

แผนที่ไปและทรงแกไขใหถูกตองตามความเปนจริงของพื้นที่  เชน ที่เนินเขาลูกนี ้อาจจะสูงกวาลูกนั้น แต

ในแผนที่กลับบอกอีกลูกสูงกวา หรือวานํ้าไหลมาทางน้ี แตแทจริงสายนํ้าเปลี่ยนไปแลว เปนตน   

    เมือ่ทรงตรวจสอบพื้นที่จริงกับแผนที่แลว ก็จะหาขอมูลโดยตรงจากบุคคลตัง้แตเจาหนาที่   

กรมชลประทาน เจาหนาทีป่าไม หัวหนาอุทยานฯ นายอําเภอ กํานัน ผู ใหญบาน ก็ยังไมทรงเชือ่ ๑๐๐ 

เปอรเซ็นต  วาคนเหลาน้ีจะมีความรูจริง ๆ  และบางคนเกิดที่น่ัน บางคนทํางานตรงน้ัน จะทรงขอใหไปตามผู

เฒาผูแกมาถามวาเมื่อกอนสายนํ้าน้ีไหลมาจากทิศน้ันจริงใชไหม  มาจากรองนํ้าน้ันใชไหม ผูเฒาผูแกบอกวา

ใช เปลีย่นมาทางทิศนี้แลว การตรวจสอบขอมูลเชนนี้ก็เพือ่จะยืนยันความถูกตองและแมนยําจริง ๆ และที่

สําคัญไมเคยละทิ้งคนเกาคนแกในพื้นที่น้ัน ๆ เลย น่ีคือการศึกษาขอมูลจริง  

    เมือ่ทรงแนชัดแลววา ปญหาความตองการของประชาชน สมมุติวาหมูบานนีข้าดแคลนน้ํา

ทั้ง ๆ ที่มีน้าํ มีพื้นทีภู่เขาอยูใกลตนน้ําแตวาชาวบานไมมีน้ําใช สมมุติวาจะทรงกัน้แหลงน้าํเล็ก ๆ หรือฝาย

ขนาดเลก็ จะถามกอนวาขอเปนประชามติผูนํากลุมตาง ๆ ที่จะมีหลายกลุมหลายหมูบาน ถากั้นนํ้าตรงน้ีไดอาง

เก็บนํ้าแลว มีทอสงนํ้าไป หมูบานก็จะมีนํ้ากินนํ้าใช และสงนํ้าไปยังพื้นที่การเกษตรจะพอใจไหม  ใครคิดวา

ไดประโยชนมากไดประโยชนนอย ใครเดือดรอน ใหทําประชาคมอยางไมเปนทางการมากอน ถาทรงเห็นวา

ประชาชนสวนใหญไดประโยชนมาก แตก็คงมีประชาชนสวนนอยทีเ่ดือดรอน อาจจะตองสละทีดิ่นที่ใชทํา

การเกษตร จะทรงคิดวา ทําอยางไรใหผูทีเ่ดือดรอน เดือดรอนนอยทีสุ่ด และไดรับการชดเชยเยียวยา ในทาง

เดียวกัน คือสรุปวา หากโครงการใดจะทําใหประชาชนเดือดรอน จะไมทรงทํา ไมทรงเริ่ม และทรงแนะนํา

ใหทําจนกวาจะเกิดความพึงพอใจครบถวน ครบองคประกอบ วิธีคิดเชนนี้เปนเร่ืองที่เกิดขึ้นมานานกอนที่คํา

วา “ ประชาพิจารณ ” หรือ “ ประชามติ ” จะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ฉบับหลัง ๆ  

    เมือ่เกิดความยินยอมพรอมใจแลวก็เริม่โครงการ ทามกลางความเขาใจ ถึงประโยชน   ที่

ไดรับ การกอสรางก็จะไดเห็นผล จากนั้นก็นําไปปฏิบัติ ทุกขัน้ตอนตองมีการประเมินผล จะมีการประเมิน

ถึงระบบเวลาทีท่ําตามแผน ตามเวลาวามีอุปสรรคอะไร สถานที่วิเคราะหวาตรงนี้เปนชั้นหิน   จะขอเจาะ 

พอใชสวานเจาะจริงกลายเปนหินผุ เก็บน้าํไมอยูจะแกปญหาอยางไร จะทรงประชุมวางแผนแกปญหาทุก

ครัง้ไป ซึง่แมวาไมไดทรงเรียนมาแตทรงมีความรูจากประสบการณที่ไดทรงศึกษาดวยพระองคเองอยาง

จริงจัง จนไดรับการยอมรับจากเจาหนาทีซ่ึง่เปนนายชางทีเ่กง นึกไมถึงวาจะทรงมองอะไรที่ลึกซึง้มากและ

คาดการณทุกอยางไวแมนยํา  

    เมื ่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ  ก็ตองมีการติดตามการใชประโยชนวาเปนไปตามที่ได

วางแผนหรือคาดการณไวหรือไม  ถามีใครเดือดรอนจะชวยเขาอยางไร  เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตองมาชวย

บรรเทาความเดือดรอน ชวยเยียวยาประชาชน ดังนั้นโครงการกวาสีพ่ันโครงการ คิดวากวา๙๙ เปอรเซ็นต  

ประชาชนมีความพอใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของโครงการ  ถามวาโครงการเหลานี้ประสบความสําเร็จทุก



 

 

 

8 

โครงการหรือไม บางโครงการอาจจะมีอุปสรรค ปญหา หรือภัยธรรมชาติบางอยาง ทําใหโครงการนีเ้สียหาย 

ไมมีประสิทธิภาพพอที่จะทําใหเกิดประโยชนตามที่ไดคาดหวังไว   

    พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงสอนวา อยาตกใจ อยาเสียใจ ถาโครงการจะมีการ

ผิดพลาด หรือไมเสร็จตามเปาหมายทีว่างไว  ใหถือเปนบทเรียน และศึกษาใหละเอียด ทําไมพลาดตรงไหน 

ผิดตรงไหน และอยาทอถอย จงยอมรับความผิดพลาด ขอโทษประชาชนและเริม่ตนใหม  ทรงสอนวา พวก

เราไมใชเทวดา ที่จะทําทุกอยางใหดีถูกตองไดผล ๑๐๐ เปอรเซ็นต  น่ีเปนเร่ืองมนุษยปุถุชนคนเดินดิน  

    ดังน้ัน การวางแผนทีด่ีจะตองไมยอทอ ไมทอถอยตอปญหาอุปสรรค และตองไมหวั่นไหว  

ตอเสียงวิพากษวิจารณดวย ถาการวิพากษวิจารณทําเพือ่ความหวังดี ตองยอมรับฟงดวยสติ ดวยความอดทน ความ

เขาใจกันทุกสิ่งทุกอยางผิดพลาดได เพราะนักวางแผนไมใชเทวดา ที่มีครบถวนรอยแปดพันประการ  

   เมือ่โครงการแลวเสร็จประมาณ ๓ ป จะกลับมาประเมินใหม  วายังดีอยูไหม ฝายที่  ทําไป

แลว ยังเก็บน้ําไหม น้าํไปชวยบานเรือนไดจริงไหม น้ํามีตะกอนทับถมไหม น้าํลนจนตองทําการเสริมฝาย

ขึน้มาอีกหรือไม ตองประเมินทุก ๓ ป ๕ ป ไมใชวาเสร็จแลวเลิกเลย  ที ่สําคัญ ตองบันทึกขั้นตอนทุก

ขัน้ตอนไว เปนบทเรียนในการทําโครงการที่คลายคลึงกันในคราวตอไปวา ทําอะไรใหม ทุกครั้งจะตองทํา

ใหดีข้ึน ลดโอกาสผิดพลาดลงใหนอยที่สุด เพราะฉะนัน้คนทีท่ํางานกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถาจะ

ลงหลักสูตรแลวสามารถใหปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยที่ไมตองไปเขามหาวิทยาลัยเลย   

  ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๖  ผมเปนผู วาราชการจังหวัดปตตานีไดปกวา ๆ มีโอกาสรับเสด็จฯ          

ทีอํ่าเภอสายบุรี  มีการวางโครงการทําคลองระบายน้าํ ยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร จากพื้นที่ชุมน้าํ ที่เรียกวา 

“พรุ” ซึง่สภาพดินและน้ํามีความเปนกรดสูง ในภาคใตจะมีพวกแรธาตุหลาย ๆ อยางที่เปนการทับถมของ

เศษซากพืชตาง ๆ ในพื้นที่ที่นํ้ามีความเปนกรดสูง สีของนํ้าเปนสีกากีแก ๆ มีพระราชดําริใหระบายนํ้าเปร้ียว

จากพรุลงทะเลไป ระยะทางประมาณ ๕-๗ กิโลเมตร หากโครงการนี้สําเร็จ จะสามารถเปดพืน้ทีต่รงนัน้ใช

นํ้า วันที่เสด็จฯ ไป เปนปที่ ๒  ปแรกเสด็จฯ ไปทําประชาพิจารณและ ในปนัน้เอง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไดพระ

สหายที่ทุกคนรูจักกันดี คือ คุณลุงวาเด็ง วันที่เสด็จฯ ไปชวงค่ํา ๆ แลว ก็ยังหาไมพบวาคลองนํ้าจืดมาบรรจบ

กันที่พรุตรงไหน ดูแผนที่ที่ทําไวใหวาผิด ก็ทรงคิดวาจะทรง พระดําเนินไปประมาณ ๕๐๐ เมตร พวกหนวย

ถวายความปลอดภัยก็เกรงวาอาจจะเกิดอันตราย  เพราะมืดแลว มีพระราชดํารัสวาจะตองไป ทรงพระดําเนิน

ไปตามทางคันนาเปนสวนยางบาง ลัดเลาะไปตามหมูบานบาง เจาของบานคือลุงคนหนึ่งตอนนั้นนุงโสรงตัว

เดียว เปนผูชายตัวเล็กๆ อายุประมาณ ๗๐ ป พูดไทยไมไดแมแตคําเดียว ก็มีลามติดไปดวย ทรงสอบถามวา 

คลองน้ําจืดมาจากไหน  มาอยางไร หนาน้ํามาอยางไร  ลนตลิง่อยางไร น้ํามันไหลไปทางไหน  ในที่สุด

สรุปวา ทรงไปหาขอมูลจากลุงคนหนึง่ซึง่พูดไทยไมไดเลย แลววันนัน้ ไดชี ้ไปทีต่นทุเรียนบอกวาจะขอ

ถวายทุเรียนไดไหม   เพราะวันน้ีไมมีอะไรจะถวาย จะขอถวายทุเรียนลูกหน่ึง ทรงตอบวา ทุเรียนยังไมสุกขอ

ฝากไวปหนา คอยมาเอา เกิดมิตรภาพระหวางพระมหากษัตริยกับราษฎรคนหนึ่ง ที่พูดไทยไมไดแมแตคํา

เดียว  แตจิตใจผูกพันจนมาถึงบัดน้ี  
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  คุณลุงวาเด็ง จะสงสิง่ของมาถวายตัง้แตป ๒๕๓๕ จนถึงปนี้  อายุประมาณเกือบ ๆ จะ ๙๐ 

ป  ยังแข็งแรง บางปสงจําปาดะ คือ ขนุนชนิดหนึ่งที่มีกลิน่แรงมาก ใสบรรจุกลองไปรษณีย ฝากทูลเกลาฯ 

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว แตคนที่เขียนจดหมายคือลูก เขียนภาษาไทย ปรากฏวา พัสดุไปรษณียมาถึงที่

ทํางาน กวาที่ผมจะพบ เจาหนาที่ก็ไมไดบอก แตโทรมาบอกวามีกลองพัสดุ มีกลิน่แรงมากไมรูวาเปนระเบิด

หรือเปลา ผมก็บอกใหเปดดูก็เปนจําปาดะที่เนาแลว เพราะหลายวันแลว ผมไมไดทูลกลาฯถวาย แตไดกราบ

บังคมทูลวามีของฝากมาจากพระสหายจากปตตานี นึกถึงเรือ่งราว ที่เลาใหฟง พระสหายคนนี้ก็ยังมีความ

ผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เมือ่เสด็จฯ ไปประทับ   ที่โรงพยาบาลศิริราช พระสหายคนนีก้็ให

ลูกหลานพามาลงนามถวายพระพรดวย  

  ในปตอมา คือ ป ๒๕๓๖ เสด็จฯ มาทรงติดตามความกาวหนาของการขุดคลอง เริม่มีการ

ขุดคลอง แตยังไมเสร็จ มีเตนทที่ราษฎรมาน่ังเฝาฯ รับเสด็จฯ เตนทแรก ๆ มีชาวนามุสลิมหลายคนเอาขาวมา

ถวาย ทรงถามวา เปนขาวที่ไหน ชาวนาก็บอกวาขาวทีส่ายบุรี ปตตานี แตเม็ดเล็กไมงาม เพราะน้ําไมมี  มี

พระราชดํารัสใหกาํลงัใจวา อยาทอถอย จงปลกูขาวไปคนไทยเรากินขาว เราตองปลูกขาว เราจะมีสวนยาง สวน

ลองกอง เราจะมสีวนเงาะ สวนทุเรียน แตอยาลืมการปลูกขาว อยาทอดทิ้งการทํานา และชาวนาบอกวาจะปลูก

เพราะขาวไมพอกิน ตองซื้อจากจังหวัดพัทลุง เราตองเพิ่มพื้นที่ปลูกขาว    เพื่อจะไดไมตองซื้อขาวกิน  

  เสด็จฯ มาถึงเตนทที่ ๒-๖ ก็มีกลองโฟมตั้งอยูบนโตะ มีเจาหนาที่ยืนเฝาฯ บาง นั่งเฝาฯ      บางก็

เสด็จฯ มาขางหนา ทรงเปดกลองโฟม ทอดพระเนตรเห็นปลาแชนํ้าแข็งอยูก็ตัวเล็ก ๆ ดํา ๆ ก็ทรงถามวาทําไม

ปลาตัวเล็กชาวบานก็ไมพูด มีอัลบั้มรูปใสซองพลาสติกถวาย และทรงเปดทอดพระเนตร ผมอยูเบื้องหลัง

พระองค ก็เห็นเปนรูปถายปลาอยูในคลองแลวก็ลอยตาย มันเปนแผลสีขาว ลอยตายหลายรูป ก็ทรงถามวา 

ทําไมปลาตาย ชาวบานก็ไมพูดยืนรองไห ผูชาย ๓-๔ คน ก็รองไห ทรงถามวา ทําไมรองไห ผมก็ตอบไมถูก

วาทําไมชาวบานรองไห แตนายอําเภอสายบุรีเปนคนสัง่ไมใหถวายฏีกา ไมใหชาวบานพูดอะไรทัง้สิ้น คือ 

ใหถวายไดแตหามพูด ชาวบานก็กลัวไมกลาพูด รองไหอยางเดียว ก็เลยถวายรูปในทีสุ่ดจึงทรงทราบวาปลา

ตายเพราะน้ําในพรุไหลลงคลองน้าํจืดที่ชาวบานยกกระชังขึ้นไมทัน ปลาก็เลยตายเพราะเจอน้าํเปรีย้ว การ

สื่อสารระหวางชลประทานทีป่ลอยน้ํา ทุกปจะปลอยมา จะบอกลวงหนาสองวันน้ําเปรี้ยวจะมา ชาวบานจะ

ยกปลาขึ้นใหนํ้าเปร้ียวไหลไปกอนแลวคอยเอาปลาลง  แลวปลาก็จะอยูได แตปน้ันสื่อสารกันไมดี นํ้าเปร้ียว

มาถึงเก็บกระชังปลาไมทัน ปลาตายก็ทรงแกปญหาเดี๋ยวนั้น ทรงเรียกแผนที่มาดู ใหผูเกี่ยวของทัง้หมดมา

ประชุมกันตรงนั้น  ทรงถามวาน้าํเปรีย้ว มาอยางไร น้ําจืดมาอยางไร มีพื้นทีไ่หนทีจ่ะเปลี่ยนน้าํเปรีย้วไปลง

ทะเลไมมายุงกับน้ําจืด ก็ทรงทราบปญหาและขอมูล 

  คืนนัน้ทรงเรียกเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของไปประชุมดวนที่พระตําหนักทักษิณราชนิเวศน ประชุม

คืนน้ัน รุงเชาเครือ่งจักรเขาพืน้ที่ ขุดคลองทันที ภายใน ๗ วัน คลองเสร็จ ปนัน้น้าํเปรีย้วไหลลงทะเลไป น้าํ

จืดก็ดีครบถวน ไมตองกลัววาน้ําเปรี้ยวจะไหลลงมาอีก งานเลยเสร็จภายใน ๗ วัน งบประมาณมาจาก พระ

ราชทรัพยสวนพระองค เพื่อซื้อนํ้ามันมาใชกอน ไมรูวาการพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคครั้งนั้น 

กรมชลประทานใชหนี้ไปหรือยัง แตวางานเสร็จภายใน ๗ วัน ทรงเรงรัด  เวลาพูดถึงคลองนี้   ก็เลยเรียก 
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“คลองปลารองไห” มาจนถึงทุกวันนี้  ปลาไมไดรองไห แตคนรองไห คนพูดไมได เพราะนายอําเภอสั่งหาม

พูด คนก็เลยรองไหนํ้าตาไหลพราก ๆ พอปตอมาเสด็จฯ ชาวบานก็รอรับเสด็จฯ  ทรงเปดกลองโฟมทอดพระ

เนตร พบวา ปลาตัวใหญ ขาว สวย ก็ทรงทราบวา ทําไมปลาปนี้ ไมเหมือนปลาปทีแ่ลว ชาวบานไมกลาพูด 

จึงมีพระราชดํารัสวา “ปนีป้ลาไมรองไหแลวนะ”  เปนเรือ่งที่แปลกดี  ทีช่าวบานมีอารมณขันที่จะถวายฎีกา

เพือ่ขอพระราชทานความชวยเหลือ และบัดนีป้ลาก็อวนทวนแข็งแรง ขายไดเงินเยอะ และทุกครั้งที่เสด็จฯ 

ชาวบานก็จะนําปลามาถวายใหทอดพระเนตร เห็นวา ปลาตัวโต ก็มีพระราชดํารัสวา ในเมื่อใหฉันก็เลยให

เจาหนาที่ขนกลับไป คืนนี้ จะเสวย ชาวบานก็ดีใจที่จะเสวยปลาของเขา เพราะจากการที่ไดรับพระราชทาน

ความชวยเหลือทําใหอาชีพไมขาดทุนอีกแลว  

  นี่เปนเกร็ดเล็ก ๆ นอย ๆ ทีท่รงหาขอมูลทันทีทีฉ่ับไว เรียกมาประชุมดวนเพือ่ดูรายละเอียด

แท ๆ วาขอมูลที่ไดรับเบื้องตนถูกตองหรือไม ผูที่เกี่ยวของทุกฝายก็มาประชุมกันตรงน้ันเลย  จําไมไดวาตีอะไร 

แตหลังสองยามแนนอน เปนการประชุมและมีการปฏิบัติที่เร็วที่สุด เวลาที่บันทึกการประชุม ๐๐.๑๕ น. ของ

วันใหม  พอรุงเชาก็รุดกันไปพื้นที่เลย และประเมินทุก ๗ วัน เมื่อคลองน้ีเสร็จวานํ้าเปร้ียวไหลลงทะเลจริงไหม 

จะกอใหเกิดผลกระทบตอนิเวศนทางทะเลรึเปลา น่ีเปนตัวอยางเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ไดประสบ  ดวยตนเอง  
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คําบรรยาย 

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

 เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 3 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันออก (12 จงัหวัด) 

วันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 

ณ โรงแรมมณีจันทรรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 

    กราบเรียน ฯพณฯ พลากร องคมนตรี ทานรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานผูวาราชการ

จังหวัด ทานรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ สือ่มวลชน และผูมีเกียรติทุกทาน    ผมขอใชเวลา

สัน้ ๆ ขยายแนวทางวาทําไมถึงมีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ นอกจาก

เปนไปตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแลว ก็เพื่อความชัดเจนที่

เราจะรวมดําเนินการหลังจากวันนีไ้ป เราจะดําเนินการจนครบ 9 ครั้งดวยกัน และเพือ่ความชัดเจนกอนอื่น 

สํานักงาน กปร. ไดใหความหมายกับโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ โดยพิจารณาถึงแหลงทีม่าของ

รายละเอียดพระราชดําริตาง ๆ เรานับโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริจากทีพ่ระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคพระราชทานแนว

พระราชดําริน้ันโดยตรง ไมวาจะโดยตรงโดยผานทางดานราชเลขาธิการ ผานทางดานของ ฯพณฯองคมนตรี 

ทุกทาน ผานสํานักงาน กปร. หรือวาผานสวนราชการตาง ๆ เราก็จะพยายามนอมนําแนวพระราชดําริที่

โดยตรงน้ี เพื่อที่จะแปลงไปสูภาคปฏิบัติอยางที่ ฯพณฯ ไดกรุณาใหแนวทางไว 

   สวนที่ 2 ทีม่าของโครงการที่ผานมาก็คือมาจากฎีกาความเดือดรอนของราษฎรทีเ่กิดขึ้น 

ผานทางจังหวัดตาง ๆ หรือโดยตรงผานทางสํานักราชเลขาธิการหรืออาจเปนฎีกาทีเ่กิดขึน้ขณะพระองคทาน

ตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดก็อาจจะมีการรับไวกอน ในสวนฎีกานี ้ทางสํานักงาน กปร. และ

สํานักราชเลขาธิการไดตรวจสอบความเดือดรอน ไดตรวจสอบสภาพที่แทจริงแลว ก็จะออกมาในลักษณะ

การทํารายงานถวายผานทางสํานักราชเลขาธิการขึน้ไป จากนั้นเมื่อพระองคทานมีพระราชวินิจฉัยแลว ถา

ทรงรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เราก็จะดําเนินการตอ  

   อีกสวนหนึ่งเปนแหลงทีม่าจากสวนราชการของเราเอง จากการทีก่รม กองตาง ๆ ทํา

รายงานถวายขึ ้นไป ทรงใชเปนขอมูลในการวางแผนแนวพระราชดําริตาง ๆ และก็ไดพระราชทาน

พระราชดําริลงมาอีก เพราะฉะนั้น แหลงที่มาใหญ ๆ ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อาจจะมาจาก

แหลงอ่ืน ๆ ดวย แตสวนใหญจะมาจาก 3 สวนน้ี  
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   จนปจจุบันเรามีการประมวลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทีดํ่าเนินการดูแล โดย

สํานักงาน กปร. ประมาณ 4,000 โครงการดวยกัน เรานับอยางไร ก็จะไดเรียนใหทราบ แตกรณีทีนํ่า

โครงการไปใชประโยชน เชน การไปดูงานแลวเห็นประโยชนโดยนําแนวคิดไปใช อันนี้เปนการขยายผล 

เปนการทําตามแนวพระราชดําริ 

   ใน 4,000 โครงการ จะกระจายอยูทัว่ประเทศ ภาคเหนือ 1,300 โครงการ ภาคกลาง 1,100 

โครงการ ภาคใต 840 โครงการ อีสาน 960 โครงการ และโครงการที่ไมสามารถระบุภาคได เชน การสงเสริม

เร่ืองปลูกแฝกซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ การพัฒนาที่ดิน หรือสวนของงบบริหารตาง ๆ เปนตน  

   สวนวิธีการนับโครงการ ก็คือ นับจากการอนุมัติงบประมาณที่ใชของ กปร. ในปเริม่ตนทุก

แผนงาน ทุกกิจกรรม ทุกโครงการ เชน การนับศูนยศึกษาฯ นาจะเปนโครงการเดียว แตเรานับกิจกรรมยอย 

ๆ ดานตาง ๆ ไปดวย นับหมด เพราะเพือ่ความสะดวกในการติดตามประเมินผล ทําใหเห็นไดชัดเจนวา แค

ศูนยฯ คุงกระเบนฯ เราจะนับเปน 1 โครงการ หรือหลาย ๆ โครงการก็ได ดังนัน้ 4,000 โครงการที่นับไดน้ี 

ถาเรามาชวยกันสังเคราะห ประมวลรวมกันแลว อาจจะลดลง 

   นอกจากน้ี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสนับสนุนงบประมาณโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ป 2536 กําหนดไววา งบประมาณ กปร. จะใชเพื่อเปดโครงการเทานัน้เอง ในสวนที่

เปดโครงการก็คือปแรก แตก็เปนไปไดทีถ่าเราสนับสนุนงบ กปร. ในปแรกนัน้ มันเปนชวงกลางปหรือ

ปลายปของงบประมาณ งบปกติรองรับในปถัดไปไมได เปนไปไดเหมือนกันทีง่บ กปร. จะใชกับโครงการ

น้ัน ๆ ในปที่ 2 อนุมัติทุกคร้ังเรานับทุกคร้ัง  อันน้ีก็เปนไปไดกับสวนที่เกินขึ้นมา    

 ทาํไมเราถงึจะพยายามมาชวยกันสังเคราะห มาชวยกันดูวาจริง ๆ แลว ความชัดเจนจํานวนโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดํารินัน้ มันควรจะอยูตรงไหนอยางไร และทีผ่านมากอนมีการตัง้สํานักงาน กปร. ในป 

2524 หรือแมกระทัง่มีสํานักงาน กปร. แลว ก็มีสวนราชการตาง ๆ ทีรั่บแนวพระราชดําริมา และก็เจียดจาย

ในงบประมาณปกติของทานจัดสรรดําเนินโครงการเองโดยไมไดรบกวนงบในสวนของ กปร. ก็เปนสวนที่ 

กปร.อาจยังไมไดนับ จึงขอใหสวนราชการในจังหวัดของทานสงในสวนดังกลาวนีม้าใหสํานักงาน กปร. 

ดวย เพราะจะทําใหทัง้สาระของพระราชดําริและจํานวนโครงการ       มีครบถวนมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะถอย

หลังไปตั้งแตป 2500 หรือ 2493 จนถึงป 2524 ซึง่ตัง้ กปร.ขึน้มา สวนนี้ยังขาดหายไปเยอะทีเดียว เห็นไดชัด

วาถาดูจากแหลงที่มาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริแลว มีปจจัยขัอจํากัดอยูหลาย ๆ สวนที่ทําใหความ

ไมชัดเจนของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริมีขึ้น  ตอนนี้ถาจังหวัดตาง ๆ จะนําเสนอ ไมตองหวง

เพราะเราจะไปสังเคราะหตอเอง ขอใหทานสงขอมูล      ที่ทานมีอยูเขามา 

   นอกจากนั้น มีองคกรเอกชนทีดํ่าเนินการหลายองคกร เชน มูลนิธิชัยพัฒนา ถือวาเปน

องคกรเอกชนสวนหนึ่งทีใ่ชงบประมาณของมูลนิธิชัยพัฒนามาดําเนินการโดยไมไดขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก กปร. ก็อยากขยายความวามูลนิธิชัยพัฒนากับสํานักงาน กปร. จะเสริมซึ ่งกันและกัน 

พระองคทานทรงมีวัตถุประสงคใหต้ังมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่ออุดจุดออนของสํานักงาน กปร. ตรงที่ใหเร็วยิ่งขึน้ 

ที่จริงสํานักงาน กปร. ก็สามารถจัดสรรงบประมาณไดเร็วอยูแลว แตพระองคทานยังพระทัยรอน ถาเปน



 

 

 

13 

มูลนิธิชัยพัฒนาไมตองติดขัดเรือ่งกฎ ระเบียบ ขัน้ตอนเลย บางทีกฎระเบียบบางอยางของทางราชการใชงบ 

กปร. ไมได แตใชงบมูลนิธิชัยพัฒนาไดเพราะถือวาเปนมูลนิธิ จึงเกิดความเชือ่มโยงกันขึ้น ในลักษณะที่วา

จะเห็นความละเอียดออนในการตัง้พระทัยใหโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทีท่รงพระราชทานลงมา

สัมฤทธิ์ผลอยางที่ ฯพณฯ องคมนตรี ไดพูดถึง โดยทางสํานักงาน กปร. ดูแล 4,000 โครงการทีว่ามานี ้มี

ความชัดเจน มีแหลงพระราชดําริ มีการสนับสนุนงบประมาณ มีความกาวหนาของโครงการมากพอสมควร

สวนหน่ึงและดําเนินการไดเสร็จเรียบรอยหมดแลว จึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบอีกครัง้

วาในจังหวัดของทานทีเ่ราระบุไว และที่ทานกําลังจะนําเสนอมาตรงกันหรือเปลา และผมเขาใจวาตอง

มากกวา แตไมเปนไรขอใหทางสํานักงาน กปร. ไดขอมูลเพื่อจะไดนํามาสังเคราะหในรายละเอียด ให

จํานวนเกิดความชัดเจน ซึ่งนอกจากจะไดจํานวนโครงการที่ทานจะนําเสนอแตละจังหวัดแลว ถากรุณาสรุป

เปนลักษณะของสถานะโครงการวาเปนอยางไรบาง ยังประโยชนอยูหรือเปลา หรือขาดเรื่องการบํารุงรักษา 

เพราะวาขาดงบประมาณ หรือวายังไมสามารถดําเนินการไดตามแผนงาน เชน มีอางเก็บน้าํ มีระบบสงน้าํ

สายใหญแตสายยอยสูแปลงนาตาง ๆ ไมมี ในลักษณะแบบนีก้็คือสิ่งที่เรามาชวยกันทํา หลังจากชวยกันทํา

สวนนีแ้ลว ทางสํานักงาน กปร. ก็จะขอขอมูลที่ไดมาไมวาในที่นี้หรือหลังจากการสัมมนาแลว เราจะมาขอ

รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อที่จะไปทําใหสมบูรณยิ่งขึน้ และที่กลาวมาก็เปนวัตถุประสงคเปาหมายของการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ 

   กอนหนาน้ี 2 ป ทางสํานักงาน กปร. ไดประสานกับกระทรวงมหาดไทย โดยทานรัฐมนตรี

เอง และขณะเดียวกันก็โดยทานปลัดกระทรวง ไดมอบหมายใหแตละจังหวัดตรวจสอบขอมูลตาง ๆ เหลาน้ี

อยูแลว พรอมกับพยายามใชโครงการพระราชดําริใหเกิดประโยชนกับชุมชน ผมก็คิดวาฐานขอมูลนั้นทาน

จะสามารถสงใหเราได จริง ๆ แลวตอนนีฐ้านขอมูลนั้นอยูสวนกลางก็คืออยูกระทรวงมหาดไทยอยูแลว อีก

ทางหนึง่ก็คือลูกคารายใหญของสํานักงาน กปร. 4,000 กวาโครงการนี้ ลูกคารายใหญคือเรื่องแหลงน้ํา ซึ่ง

มากกวา 2,000 โครงการ เราไดฐานขอมูลตรงนี้จากกรมชลประทานอยูแลว เพราะฉะนัน้ทุกสิง่อยางทีเ่อามา

จะมากางอยูหนาตักเดียวกันหมด เมือ่สํานักงาน กปร. ดําเนินการครบ 9 ครัง้ ก็จะครบทัง้ประเทศ ซึง่จะเปน

ขอมูลที่สมบูรณ วิธีการสังเคราะหตอก็จะมารวมกันในการคิดจํานวนโครงการใหชัดเจนขึ ้น สถานะ

โครงการ ขอมูลจะถูกรวบรวมมาในลักษณะของเอกสาร อาจจะเปนเอกสารรายป ที่ทรงพระราชทาน

พระราชดําริไวเปนรายปหรือเปนเอกสารรายจังหวัด หรือเอกสารรายภาคอะไรก็แลวแต เราจะพิมพออกมา

เพื่อใหทานใชเปนฐานขอมูลเหมือน ๆ กับเราตอไป หลังจากจัดพิมพเสร็จเราจะกระจายใหกับทุกจังหวัด ทุก

หนวยงานไดไปใชประโยชนเพื่อดําเนินการและนําไปสูการชี้นําไปดูโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ตาง ๆ ที่ควรไปในพื้นที่วามีโครงการอะไร ทีไ่หนบาง และมีจุดเริ่มตนอยางไร จะมีประโยชนในการเยี่ยม

ชมและใชประโยชนโครงการได โดยต้ังเปาวาเอกสารจะออกประมาณปลายปน้ี แลวฐานขอมูลนอกจากเปนใน

รูปเอกสารแลว ฐานขอมูลอยู ในเวปไซตสํานักงาน กปร. ได สิ ่งรบกวนใน 4- 5 ปตอไป ก็คือสถานะ

โครงการทีจ่ะตอง  ใหมีการ update ตอไปอยูเรื่อย ๆ  การสัมมนานีจึ้งมีความสําคัญอยางมากอยางทีท่าน

องคมนตรีไดกลาวถึงวา ถาเราละเอียดตั้งแตเรื่องของขอมูลและสภาพภูมิศาสตรตาง ๆ ซึ่งจะมีอยูในเอกสาร
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ทั้งหมดตอไป การวางแผนที่จะทําใหโครงการยัง่ยืน การที่จะเฉลิมฉลองพระองคทานในโอกาสครบวาระ 

84 พรรษา ในป 2554 น้ี เราจะสามารถดําเนินการไดงายยิ่งขึ้น  
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สรุปการนาํเสนอผลการดําเนินงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ :  

การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค 

 

จังหวัดจันทบุรี  

   ผูแทนจังหวัดจันทบุรี นําเสนอการดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  สรุป

ไดวา มีการศึกษาวางแผนและดําเนินงานโครงการตาง ๆ 18 โครงการ คือ ขุดสระเก็บน้ํายางทอยพรอม

อาคารประกอบ 15,000 ลูกบาศกเมตร  สภาพดินไมดี มีปญหารัว่ซึม จึงไดมีการปรับปรุงโดยการปูแผนบาง

กันนํ้าร้ัวซึม ขุดสระเก็บน้ํายางทอยแหงที่ 2 พรอมระบบผันน้ํา ขุดลอกคลองทาระมาด ขุดลอกคลองชาง ขุด

ลอกคลองควาย ขุดลอกคลองทุ งสน โครงการปองกันบรรเทาสาธารณภัยเมืองจันทบุรี ระยะเรงดวน 

เนื่องจากน้าํทวมจังหวัดจันทบุรีหลายครัง้มีความเสียหายนับพันลาน มีพระราชดําริใหวางแผนแกไขปญหา 

กรมชลประทานจึงวางแผน สรุปได 8 งาน คือ ขุดลอกแมนํ้าจันทบุรี ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ขุดลอก

คลองตาหนู ขุดลอกลําเสนอยาว 7 กิโลเมตรเศษ ขุดลอกคลองอาง ยาว 2 กิโลเมตรเศษ ขุดลอกคลองขา 8 

กิโลเมตรเศษ กอสรางประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา  เกาะโตนด  ประตูระบายน้าํคลองดาน

พรอมสรางสะพาน งานกอสรางโทรมาตรเตือนภัย โครงการอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด มีการขุดสระนํ้า 

   โครงการที่อยู ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดแก โครงการ

สรางเครือขายครูเกษตรในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี โครงการบัญชีเพือ่วิถีชีวิตที ่พอเพียง 

โครงการสงเสริมและเผยแพรเศรษฐกิจพอเพียง โครงการรวบรวมพันธุไมในสวนสวนพระองคของสมเด็จ

พระนางเจาฯ รําไพพรรณี โครงการพัฒนาไมผล หองสมุดสายใยรัก เพลงกลอมลูกตามโครงการสายใยรัก 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในพื้นที่ 50 ไร จัดอบรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จัดประชุมวิชาการ 

ปรับปรุงหองเรียนธรรมชาติ เปนตน 

 

จังหวัดชลบุรี 

   ผูแทนจังหวัดชลบุรี นําเสนอการดําเนินงานโครงการฯ สรุปไดวา มีโครงการทีส่ําคัญ คือ 

โครงการพัฒนารอบวัดญาณสังวราราม ซึ ่งมีกิจกรรมพัฒนาการเกษตร จัดตัง้สถานฝกอบรมเยาวชน 

ปรับปรุงตกแตงอาคารของวัด อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมศาสนา เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ 

มีหนวยงานรวมดําเนินการ 16 หนวยงาน จังหวัดจัดตัง้คณะทํางานรับผิดชอบ 2 คณะ ดําเนินการมาตั้งแตป 

2542  ตอเนื่องมาโดยตลอด จัดระบบอนุรักษดินและน้ํา พัฒนาแหลงน้ํา 12 แหง มีสวนปาสิริเจริญวัฒน 

อนุรักษสัตวปา 400 กวาตัว จัดทําแนวกันไฟ ทดสอบการปลูกไมผล สมุนไพร สงเสริมพัฒนาอาชีพใหแก

ราษฎร การเลีย้งโค จัดตัง้สหกรณ มีผู สนใจศึกษาดูงานในปทีผ่านมา 100,000 กวาคน โดยเฉพาะ

พระพุทธรูปเขาชีจรรย กวา 60,000 คน วิหารเซียนกวา 50,000 คน เก็บคาเขาชมไดประมาณ  2 ลานบาทตอ

ป 
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   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร และเกาะอื่น ๆ บริเวณใกลเคียงโครงการ

ศึกษาระบบนิเวศทั้งระบบ รวมถึงสัตวตาง ๆ ดวย   ปกปกพันธุกรรมพืชบริเวณปาชายเลน สํารวจไม  ปาชาย

เลน ปลูกปาชายเลน ปลูกตนไมในพื้นที่อําเภอนาเกลือและวัดตาง ๆ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ชวยเหลือเกษตรกรใหงบประมาณ 2,000 ราย/ ป 

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ชวยเหลือหญิงมีครรภและมีบุตร สงเสริมอาชีพรายไดแกสมาชิก 

โครงการปาสิริเจริญวัฒนติดกับวัดญาณสังวราราม  มีการปลูกปา ดูแลรักษาพื้นที่ พัฒนาพื้นทีร่อบปาใหเปน

ป า ส า ม อย า ง ป ระโย ช น สี อ่ย า ง  โค รง ก า รอนุ รัก ษ ป า รอย ต อ  5  จั งห วัด  เปนก า รอนุ รัก ษ ฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณดังเดิม มีการพัฒนาอาชีพ การสํารวจรังวัดที่ดินเพื่อจัดระเบียบชุมชน คาย

เยาวชนรักษปา จัดทําทุงหญาอาหารสัตวปา เปนตน ทัง้นี้ จังหวัดชลบุรีไดสนับสนุนงบประมาณใหแก

โครงการตาง ๆ เพื่อประโยชนสุขของพี่นองประชาชน 

 

 จังหวัดระยอง 

   ผูแทนจังหวัดระยอง ไดนําเสนอการดําเนินงานโครงการฯ สรุปไดวา มีโครงการในพืน้ที ่3 

โครงการ คอื ศนูยบริการและพฒันาปลวกแดง โดยเมือ่ป 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ อางเก็บน้าํ

ดอกกราย มีพระราชดําริใหสงนํ้าชวยเหลือราษฎร พระราชทานทรัพยไวเปนกองทุน มีกิจกรรมการเกษตร การ

เลีย้งสัตว แปลงสาธิตใหเกษตรกรมาเยีย่มชม โดยมีหนวยทหารจากคายนวมินทรเปนหนวยประสานงาน

รวมดวยหนวยงานอ่ืน ๆ อีก 6 หนวยงาน ปจจุบันมีการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มีผูสนใจมา

เยีย่มชมจํานวนมาก มีเครือขายถายทอดความรูในจังหวัดระยอง  การสนับสนุนแลกเปลี่ยนพันธุพืชพันธุ

สัตว แนวทางดําเนินงานตอไป จะหาหนวยงานหลักที่สามารถรับผิดชอบโครงการอยางตอเนื่อง บูรณา

การงบประมาณจากทุกหนวยงานโดยเฉพาะองคกรปกครองทองถิ่นมารวมดําเนินงานโครงการ 

   โครงการอนุรักษพันธุเตาทะเลเกาะมันใน อําเภอแกลง โดยพระราชทานพันธุเตามาปลอย 

เมื่อป 2522 ปจจุบันเปนสถานีอนุรักษพันธุเตาทะเล ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง มีการ

เพาะพันธุและขยายพันธุเตาอยางตอเน่ือง โดยรวมมือกับกองทัพเรือ มีผูสนใจเยี่ยมชมประมาณ 100,000 คน/

ป เพิ่มจํานวนเตาในทะเล 200 ตัว/ป ปญหาอุปสรรค คือ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่เกาและชํารุด ขาดแคลน

งบประมาณในการสนับสนุน 

   โครงการอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด เปนการฟนฟูปา พัฒนาอาชีพราษฎรใหพึง่ตนเองได 

ใหราษฎรมีสวนรวมในการรักษาปา โดยมีการสรางแหลงน้าํ ปลูกปา จัดทําแปลงสาธิต  ทําใหปาในความ

รับผิดชอบมีความชุมชื้น มีการฟนฟู สรางจิตสํานึกในการหวงแหนปา ปญหาอุสรรค  มีชางปามากินพืชไร

ของราษฎร ตองจัดทําแหลงอาหาร แหลงน้าํใหชางปาไมใหมาบุกรุกกินพืชไรของราษฎร  ขอใหสํานักงาน 

กปร. ใหการสนับสนุนดวย 

 

 จงัหวดัตราด 



 

 

 

17 

   ผูแทนจังหวัดตราด นําเสนอการดําเนินงานโครงการ สรุปไดวา มีโครงการฯ ในพื้นที่

จังหวัด 4 โครงการ คือ อางเก็บน้ําคลองเขาลาน ฝายคลองเขาลาน สงน้ําชวยเหลือราษฎรได 500 ไร อางเก็บ

น้ําคลองมะนาว ความจุ 650,000 ลูกบาศกเมตร ชวยเหลือราษฎรได 100 ครัวเรือน พืน้ทีเ่กษตร 650 ไร อาง

เก็บน้ําคลองหลอด 2 ในพืน้ที่โครงการทับทิมสยาม 01 ชวยเหลือราษฎร 162 ครัวเรือน พืน้ทีก่ารเกษตร 

4,600 ไร  

   นอกจากนี้ ยังมีโครงการขยายผล ไดแก ฝายชะลอความชุมชื้นในพื้นที่เกาะชาง    เกาะกูด 

ประมาณ 200 แหง เมือ่ป 2552  อางเก็บน้ําบานบําโลน เขาสมิง ความจุ 1.1 ลานลูกบาศกเมตร พืน้ทีรั่บ

ประโยชน 3,500 ไร แกมลิงหนองคันทรง อําเภอเมือง พืน้ที่รับประโยชน 250 ไร โครงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการจับสัตวและการเลี้ยงปลาเกา การเลี้ยงปูไขนอกกระดอง การเลี้ยงปลาในกระชัง โดยไดไปศึกษา

ดูงานมาจากศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ผูแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดนําเสนอโครงการฯ สรุปไดวา มีโครงการในพื้นที่ 14 

โครงการ คือ โครงการจัดหาน้ําชวยเหลือราษฎรอําเภอบานแพรก โครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง 

อําเภอพระนครศรีอยุธยา โครงการนํารองเพื่อบริหารและจัดการเกีย่วกับพืน้ทีรั่บน้าํและบรรเทาอุทกภัย

อําเภอบางบาล เปนโครงการลักษณะแกมลิง ครอบคลุมพื ้นที ่14 ตําบล โครงการพัฒนาเกษตรกรรม

เบ็ดเสร็จ อําเภอบางไทร พัฒนานารางใหเพาะปลูกไดทัง้ป มีการจัดทําแปลงทดสอบสาธิตการเกษตร

ผสมผสาน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณ อยูทีตํ่าบล   บานแปง อําเภอ

บางปะอิน เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยในการชวยตนเองตามอุดมการณสหกรณ 

   ดานสงเสริมอาชีพ ที ่สําคัญไดแก ศูนยศิลปาชีพบางไทร เพือ่ใหมีการประกอบอาชีพ

ผสมผสาน จัดอบรมอาชีพครบวงจรดานศิลปหัตถกรรมพืน้บาน จัดตลาดจําหนายผลิตภัณฑ รวมทั้งการสง

สินคาไปจําหนายตางประเทศดวย โครงการศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด รวบรวมผลิตภัณฑจากศูนยศิลปาชีพทั่ว

ประเทศมาจําหนาย 

   ดานคุณภาพชีวิต ไดแก โครงการฟนเทียม ดําเนินการในโรงพยาบาลทุกแหง โครงการ

สายใยรักแหงครอบครัว ศูนยสามวัยสายใยรักแหงครอบครัว  

  ดานชีววิธีและพลังงานทดแทน ไดแก โครงการแปลงนาสาธิตแบบชีววิธีในที่ดินมูลนิธิชัย

พัฒนา สาธิตการทํานาแบบปลอดสารพิษ ในพืน้ที ่50 ไร โครงการศูนยสาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทน

จากขาว เริ่มตั้งแตการผลิตเมล็ดพันธุ การปลูกขาว การสีขาว การนําแกลบมาผลิตพลังงานทดแทนใชใน

โรงสี 

   ดานการเทิดพระเกียรติ ไดแก พระราชานุสาวรียพระสุริโยทัย ซึง่พื้นที่รอบ ๆ สามารถใช

ประโยชนดานชลประทานดวย พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พืน้ที่หลังโครงการเปน

แกมลิงสําหรับเก็บนํ้าไวใชประโยชนในการเพาะปลูกดวย 
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   จังหวัดไดสนับสนุนโครงการตาง ๆ เพื่อใหราษฎรไดรับประโยชน รวมทั้งขยายผลเผยแพร

ตอไปดวย 

 

จังหวัดลพบุรี 

   ผูแทนจังหวัดลพบุรี ไดนําเสนอโครงการฯ สรุปไดดังนี ้ในพืน้ที่มีโครงการฯ 12 โครงการ 

คือ โครงการพัฒนาลุ มน้าํปาสัก โครงการอางเก็บน้าํหวยใหญวังแขม โครงการอางเก็บน้าํซับตะเคียน 

โครงการแกมลิงหนองสมยโส โครงการอางเก็บน้ําหวยหิน โครงการหวยยาง บานหนองนา โครงการ อาง

เกบ็นํ้าบานหนองโพธิ ์โครงการอางเกบ็นํ้าหวยยาง 3 โครงการอางเก็บนํ้าหวยแฟน โครงการอางเก็บนํ้าหวยยาง 

1 โครงการอางเก็บน้าํหวยใหญ และโครงการปรับปรุงคายวชิราลงกรณ เปนโครงการลักษณะการจัดหานํ้า

เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตอไปนี้จะขอกลาวถึงรายละเอียดของโครงการที่สําคัญบางโครงการ 

ดังน้ี 

   โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสัก นอกจากจะมีประโยชนในการกักเก็บน้ําปองกันปญหา  นํ้า

ทวมแลว ยังเปนแหลงเพาะพันธุปลา เปนแหลงทองเทีย่ว เปนแหลงน้าํเพื่อการอุตสาหกรรมและการเกษตร 

เพิ่มพื้นที่การเกษตรไดถึง 144, 500 ไร  ทั้งในจังหวัดลพบุรีและสระบุรี และไดมีการขยายผลนําน้าํจากเขือ่น

ปาสักไปชวยราษฎรในพื้นที่อําเภอโคกสําโรง อําเภอสระโบสถและอําเภอโคกเจริญ     ซึ่งเปนที่ดอน โดย

วิธีการสูบนํ้าผานระบบทอไปสูอางพักนํ้าและกระจายนํ้าไปสูพื้นที่การเกษตรของราษฎร 

   โครงการอางหวยใหญ-วังแขม เก็บน้าํได 12 ลานลูกบาศกเมตร มีการขุดสระน้ําและ

สนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อสงเสริมราษฎรในพื้นที่ใหพัฒนาอาชีพตามแนวเกษตรทฤษฎีใหมดวย ขยาย

พืน้ทีรั่บประโยชนโดยสรางคลองสงน้าํไปยังพืน้ทีข่องเกษตรกร ทําใหสามารถใชประโยชนไดประมาณ 

7,000 ไร  

   โครงการแกมลิงหนองสมอใส มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอุทกภัย ขุดลอกหนองน้ํา     ใน

พื้นที่ 100 ไร ความลึกเฉลี่ย 3.7 เมตร เก็บน้ําได 1.2 ลานลูกบาศกเมตร ชวยบรรเทาอุทกภัย เปนแหลงน้ํา

สําหรับการเพาะปลูกประมาณ 3,000 ไร เปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้าํ และแหลงพักผอน   หยอนใจของ

ชุมชน 

   การขยายผลโครงการฯ จะดําเนินงานใน 3 พื้นที่ คือ อางเก็บน้ําซับตะเคียน อางเก็บน้ําหวย

ใหญ-วังแขม และแกมลิงหนองสมอใส โดยจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ 10 ลานบาท 

 

 จงัหวดัสระบรุี 

  ผูแทนจังหวัดสระบุรี ไดนําเสนอโครงการฯ สรุปไดวา โครงการฯ ในจังหวัดสระบุรีมี     9 

โครงการ คือ โครงการขยายผลทฤษฎีใหมวัดมงคลชัยพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา 

โครงการแกมลิงทะเลสาบบานหมอ โครงการอางเก็บน้าํหวยหินขาว โครงการอางเก็บน้ําเขายอดเอียง 

โครงการพัฒนาหวยแชและบึกตลาดชัย โครงการฝายปางกระเพรา 1, 2 โครงการฝายคลองสุคต 
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   ผลการดําเนินงานโครงการที ่สําคัญ ไดแก โครงการขยายผลทฤษฎีใหมปลูกพืชแบบ

ผสมผสานเปนแปลงตนแบบ ดูแลแปลงไมผล แปลงไมหอม แปลงไมตระกูลมะ แปลงพืชไรพันธุดี    การ

เลีย้งหมูปา การบริการสีขาว การเลี้ยงปลาในสระน้ํา แปลงพลังงานทดแทน ปลูกปาลมน้ํามัน     สบูดํา 

เผยแพรความรูความเขาใจเกีย่วกับทฤษฎีใหมใหแกราษฎรในพืน้ทีโ่ครงการอางเก็บน้ําหวยหินขาว เปนแหลง

น้าํสนับสนุนพืน้ทีก่ารเกษตรบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา โครงการแกมลิงทะเลสาบบานหมอ ประกอบดวย 

บอเก็บนํ้า 4 บอ ความจุรวม 25 ลานลูกบาศกเมตร โครงการอางเก็บน้ําหวยแช เปนการปรับปรุงสระน้าํเพื่อ

เก็บไวใชเพื่อการเกษตรกรรรม โครงการอางเก็บน้ําเขายอดเอียง เปนการปรับปรุงแหลงน้ําเพือ่ไวใชเพือ่การ

อุปโภคบริโภค โครงการฝายโปงกระเพรา  เปนโครงการที่กอสรางมานาน  หนาฝายตื้นเขิน สมควรขุดลอก

หนาฝายใหใชประโยชนไดมากขึ้น 

   โครงการที่ไดรับงบประมาณในป 2552 และ 2553 ไดแก การกอสรางคลองสงน้าํเพิ่มเติม

บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา สํารวจขอมูลทะเลสาบบานหมอ ซึ่งเปนบอปูนมารลเดิมของบริษัทปูนซีเมนตไทย 

เพือ่ใหทราบความจุที่แทจริง กอสรางคลองชักน้าํเขามายังแกมลิง สํารวจออกแบบทําคันกัน้น้าํรอบทะเท

สาบบานหมอ ขุดลอกตะกอนอางเก็บน้าํเขายอดเอียง ขุดลอกหนาฝายโปงกระเพรา ฝายคลองสุคต เพื่อให

สามารถใชงานไดเหมือนเดิม 

 

จังหวัดอางทอง 

   ผูแทนจังหวัดอางทอง ไดนําเสนอโครงการฯ สรุปไดดังนี ้โครงการฯ ตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้เปน

โครงการแกไขปญหาน้าํทวม เนือ่งจากจังหวัดอางทอง ประสบปญหาน้าํทวมเปนประจํา ไดแก โครงการ

ฟารมตัวอยางหนองระหานจีน อําเภอเมือง เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย จางแรงงานในทองถิ่นใหมีงาน

ทํา เปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตร โครงการฟารมตัวอยางสีบัวทอง อําเภอแสวงหา ลักษณะเชนเดียวกัน มี

พื้นที่มากกวาประมาณ 700 ไร เปนฟารมตัวอยางของภาคกลาง โครงการ      ฝกอาชีพตุกตาชาววัง อําเภอปา

โมก เริม่ตัง้แตป 2519 ซึง่เกิดอุทกภัยหนักมาก มีแนวพระราชดําริใหพัฒนาอาชีพ รายได โดยการปนตุกตา

ชาววัง ขณะนี้จําหนายไดมาก ผลิตไมทัน โครงการสายใยรัก  แหงครอบครัว มีการผลิตกระเปาจักสาน มี

การรวมกลุมเขมแข็ง ผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ จําหนายไดมาก โรงสีเทพประทาน เปนโครงการชวยเหลือ

เกษตรกรใหนําขาวมาสีในโรงสีนี ้โครงการฟนฟูผูประสบ   อุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก 

ชวยแกปญหาความยากจนอยางยัง่ยืน การสรางหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนตัวอยางและขยายผลให

ครอบคลุมทุกหมูบาน  โครงการพัฒนาแกมลิงหนองเจ็ดเสน เปนโครงการชวยบรรเทาปญหาอุทกภัย เปน

แหลงเรียนรูการเกษตร และแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

   การนับจํานวนโครงการฯ ควรยึดตามนิยามของสํานักงาน กปร. ไมควรยึดตามแหลง

งบประมาณ เพื่อใหไดจํานวนโครงการที่ตรงกัน 

 

จังหวัดสระแกว 
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   ผู แทนจังหวัดสระแกว ไดนําเสนอโครงการฯ ดังนี้ โครงการพัฒนาพื้นที ่ที ่ราบเชิงเขา 

เกิดขึ้นจากปญหาการตัดไมทําลายปาและดินเสื่อมโทรม เสด็จฯ รวม 7 ครัง้ ทําใหเกิดโครงการตาง ๆ เชน 

อางเก็บน้ําทากระบาก อางเก็บน้าํชองกล่ําบน อางเก็บน้ําพระปรง จัดที่ดินทํากินใหราษฎร 12 หมูบาน 

ครอบครัวละประมาณ 15 ไร สงเสริมอาชีพ มีสถานีวิจัยพันธุสัตว สถานีประมง จัดตั้งอาสาสมัครดับไฟปา 

สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา จัดต้ังสหกรณคลองนํ้าเขียว โรงสีขาวพระราชทาน 

   โครงการอนุรกัษปารอยตอ 5 จังหวัด เปนโครงการปองกันการบุกรุกปา จัดทีท่ํากิน พัฒนา

อาชีพชวยเหลือราษฎร 

   โครงการทับทิมสยาม มี 4 โครงการ คือ โครงการทับทิมสยาม 02, 03, 05 และ 08  เดิมเปน

ศูนยอพยพของผูลี้ภัยชาวกัมพูชา มีการสงเสริมการปลูกพืช เชน หนอไมฝรั่ง จัดที่ดินทํากิน สงเสริมการ

เพาะเห็ด ปลูกไมผล เลี้ยงปลา ฟนฟูสภาพปา 

   โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานนามโรงเรียน เปนโรงเรียนฝกควายและคนใหไถนาเปน เพื่อลดตนทุนการทํานา เปนสถานที่  ดู

งานของสถานศึกษาตาง ๆ  

   โครงการทีจั่งหวัดสนับสนุนงบประมาณ ไดแก โครงการตามรอยยุคลบาท เปนการ   ทํา

ปาย แผนที่ของโครงการฯ ตาง ๆ ในจังหวัดสระแกว เพือ่สงเสริมการทองเที่ยวตามโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ ผลิตพันธุขาว สงเสริมเกษตรอินทรีย การเลี้ยงหมูหลุม ศูนยเรียนรูในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่

ราบเชิงเขา จัดทําเสนทางการทองเทีย่ว “ตามรอยพอ” ตามเสนทางที่เคยเสด็จ   พรระราชดําเนิน จัดทํา

หนังสือเกี่ยวกับการเสด็จฯ จังหวัดสระแกว แจกทุกโรงเรียน สรางศูนยสาธิตธนาคารโค-กระบือ เปนตน 

 

จงัหวดันครนายก 

   ผูแทนจังหวัดนครนายก ไดนําเสนอโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ดังนี ้โครงการที่

สําคัญ 16 โครงการ สวนใหญเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่งไดใชประโยชนเพื่อการเกษตร และการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหราษฎร นอกจากนี ้มีโครงการโรงสีทีโ่รงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลาฯ การแกไขปญหาดินเปร้ียว สวนปารุกขชาติ เกษตรทฤษฎีใหม และโครงการเดนทีสุ่ดของ

จังหวัดนครนายก ก็คือ เขื่อนขุนดานปราการชล ซึ่งคนที่ไปเยี่ยมชมมาแลวกลาววาเปนมงคลของชีวิต 

 

จังหวัดฉะเชงิเทรา 

   ผูแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา นําเสนอโครงการฯ สรุปไดดังน้ี  

   โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ นับวาเปนโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริหลักของจังหวัด เกิดขึ้นจากการนอมเกลาฯ ถวายที่ดินของราษฎร ดินมีปญหา

ขาดความอุดมสมบูรณ ดําเนินการฟนฟูพัฒนาจนมีสภาพอุดมสมบูรณ มีการสาธิตฝกอบรมอยางตอเนื่อง มี

ผูสนใจมาศึกษาดูงานกวา 60,000 คน ในปที่ผานมา 
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   โครงการพัฒนาแหลงน้ ํา สวนใหญอยู บริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 19 โครงการ พืน้ที่รับประโยชน 5,570 ไร มีทัง้อางเก็บน้าํ คลองสงน้ํา ฝาย 

ระบบระบายน้ํา เปนตน  

   โครงการปารอยตอ 5 จังหวัด โครงการพัฒนาปาแดงระบบสียัด โรงเรียนตามพระราชดําริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตอําเภอสนามชัยเขต 3 โรงเรียน ศูนยศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ก็สงวิทยากรไปสอนดานการเกษตรดวย 

   โครงการที่ประสบความสําเร็จ คือ โครงการพัฒนาลุมน้ําโจน เปนโครงการพัฒนาแหลงน้าํ

สนับสนุนศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ และเกษตรกรบานรอบศูนยฯ 

นอกจากจะเปนแหลงน้าํอุปโภคบริโภค การเกษตรแลว ยังเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้าํ และสถานทีพ่ักผอน

หยอนใจ 

   จากสภาพปาแหง น้ําหาย ดินเลว ราษฎรสามารถเพาะปลูกทํากินจนมีอาชีพรายไดมัน่คง 

โดยมีหนวยงานตาง ๆ รวมกันพัฒนา เพื่อใหเกิดความสุขตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

 

จังหวัดปราจีนบุรี 

   ผูแทนจังหวัดปราจีนบุรี ไดนําเสนอโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ดังนี ้โครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 9 โครงการ คือ โครงการพัฒนาพืน้ทีร่าบเชิงเขา เพื่อชวยใหราษฎรมีที่อยูอาศัย

และที่ทํากิน มี 2 แหง โดยอยูที่ตําบลบุพราหมณ และตําบลทุงโพธิ์ อําเภอนาดี เชนเดียวกับ โครงการอนุรักษ

ขาวปาในสภาพธรรมชาติอยูท่ีตําบลบานสราง อําเภอบานสราง รักษาพันธุขาวปาโดยนํามาผสมกับขาวปลูก

ใหพันธุขาวแข็งแรง ทนตอสภาพน้าํทวม โครงการพัฒนาสวนพระองคบางแตน  มีกิจกรรมขาวครบวงจร 

การพัฒนาปลูกขาวแบบผสมผสาน สนับสนุนวิชาการแกเกษตรกรบริเวณใกลเคียง จัดตั้งตลาดชุมชน มี

ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับน้าํทวม และน้าํเค็ม โครงการขุดลอกและอาคารบังคับน้าํคลองชุมพล โครงการอาง

เก็บน้ําคลองไมปลอง โครงการปลูกตนสมกบ หรือ   ไมอุโลก เปนไมเน้ือสวยนําไปใชในโครงการศิลปาชีพ 

จึงมีพระราชดําริใหสงเสริมการปลูก โครงการถนนสายตนไมสวยคูเมืองปราจีนบุรี (ถนนสาย 33 หรือ

สวุรรณศร) เพือ่อนุรักษยางนาทีอ่ยูริมถนน และมีการปลูกเพิม่  โครงการอางเก็บน้าํหวยโสมงเมื่อแลวเสร็จ

จะชวยปองกันปญหานํ้าทวม นํ้าแลง นํ้าเค็ม      นํ้าเนาเสีย  ของจังหวัดปราจีนบุรี 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดย หมอมหลวง จิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 3 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันออก (12 จงัหวัด) 

วันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 

ณ โรงแรมมณีจันทรรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

 

  ขอสรุปสัน้ ๆ ตามทีแ่นะนํากรอบ 4 เรื ่อง ตอบคําถามที่วาอะไรเสร็จแลว มีโครงการ

อะไรบาง เมื่อเชาที่ทานองคมนตรีพลากรคุยใหพวกเราฟงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงานพัฒนา 

ขอแรกคือ ทรงหาขอมูลจากแผนที ่และเอกสารตาง ๆ กอนที ่จะเสด็จไปทรงงานพื ้นที ่ตาง ๆ      ซึ่ง 

สํานักงาน กปร. ที่ทํามานี้ผานมา 2 ครัง้ ครัง้นีเ้ปนครัง้ที่ 3 เรากําลังหาขอมูลเพือ่ตอบคําถามสมเด็จพระเทพ

รัตนวา โครงการเดิมทีดํ่าเนินการนานแลวจะตองไดประโยชนเต็มที่ ตองไปหาวาแตละจังหวัดเริ่มตนมี

โครงการอยูตรงไหน อยางไร  

   ตามทีจ่งัหวัดอางทองบอกวาการนับจํานวนโครงการฯ ควรนับตามนิยามน้ันถูกตองแลว  ที่สง

ขอมูลใหจังหวัดมีซอนกันคือเร่ืองการใชงบฯ กปร. และโครงการของกรมชลประทานที่มีขอมูลอยู 

   จากการประชุมแลวสํานักงาน กปร. ก็คงตองจําแนกโครงการตาง ๆ เปนกลุม เปนเรื่อง

แหลงน้ํา การพัฒนาอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ในสวนที่ฟงวันนี้มีเรื่องการบริหารจัดการ

โครงการในรูปคณะกรรมการ เชน โครงการพัฒนาวัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ศูนยศึกษาฯ ก็มี

กรรมการที่ทานผูวาฯ เปนประธาน ปญหาคือความตอเนื่องของการบริหารโครงการ ซึ่งจะมีขอสรุปหลังจาก

ที่เราไดประชุมกันครบถวนแลว 

   โครงการหวยใหญ-วังแขม มีพระราชกระแสวา ไมใหมีการจายคาชดเชยทีดิ่น แสดงถึง

ความละเอียดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการทอดพระเนตรจากรายงานที่ทูลเกลาฯ ถวาย 

   เห็นดวยกับการนําปราชญชาวบานไปสัมมนากันที่วัดมงคลชัยพัฒนา 

   โครงการเกี่ยวกับแหลงน้ําจะตรวจสอบกับกรมชลประทานอีกคร้ังหนึ่ง 

   โครงการฯ ของกรมชลประทาน ยังไมมีการถายโอนใหทองถิน่ แตใหชาวบานมีสวนรวม

ได มโีครงการนํารอง 9 จังหวัด ในการเพิม่ประสิทธิภาพการใชน้าํ เพือ่หารูปแบบทีเ่หมาะสมไปดําเนินการ

ในอนาคต  

   คงจะตองรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ รวมทัง้มูลนิธิชัยพัฒนา เพือ่นําขอมูลมา

รวมกันหลังจากการสัมมนาจะไดขอมูลวา โครงการอยูทีไ่หน อยางไร เปนขอมูลทีนํ่าไปไวในระบบ GIS มี

การติดตามอยางตอเนื่องทุกปวาโครงการไดรับประโยชนอยางไร  ขอขอบคุณทุกทาน และขอปดประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลางฝงตะวันออก 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

ขอมูลของ กปร. ขอมลูของจังหวัด(1) งบ กปร. (2) งบ ปกติ งบ อื่น ๆ 

1 จังหวัดจันทบรีุ 17 38 15 24 3 

2 จังหวัดชลบรีุ 3 6 1 5 1 

3 จังหวัดระยอง 3 6 1 5 1 

4 จังหวัดตราด 1 4 ไมทราบขอมูล 1 1 

5 จังหวัดสระบรีุ 3 9 3 4 3 

6 จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 7 28 4 20 4 

7 จังหวัดลพบรีุ 9 10 1 ไมทราบขอมูล ไมทราบขอมูล 

8 จังหวัดอางทอง 1 6 1 4 2 

9 จังหวัดฉะเชิงเทรา 21 21 24 ไมทราบขอมูล ไมทราบขอมูล 

10 จังหวัดนครนายก 5 17 4 12 3 

11 จังหวัดปราจีนบรีุ 6 7 ไมทราบขอมูล 7 ไมทราบขอมูล 

12 จังหวัดสระแกว 8 24 1 25 1 

 รวม   12  จังหวัด 84 176 55 107 19 

 หมายเหต ุ (1)  จํานวนโครงการที่ใชงบประมาณ กปร. ตัง้แตปงบประมาณ 2525 – 2552 

  (2) จํานวนโครงการที่จังหวัดแตละจังหวัดมีขอมูล 

  (3) แหลงงบประมาณจังหวัด เชน งบประมาณจาก กปร. งบ ปกติ และงบอ่ืน ๆ (งบ อบจ.งบ อบต. งบมูลนิธิชัยพัฒนา ฯลฯ) ซ่ึงบางโครงการใชงบประมาณสนับสนุนจากหลายแหง 



กําหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ  2553 

คร้ังที่ 3 พ้ืนที่จงัหวัดภาคกลางฝงตะวันออก 

วันศุกรที่ 19 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ โรงแรมมณีจันทรรีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

 
 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 09.45 น.  ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีกลาวตอนรับ 

เวลา  09.45 – 10.00 น.  ก ล า ว ร า ย ง า น  โ ด ย  น า ย เ ฉ ลิ ม เ กี ย ร ติ  แ ส น วิ เศ ษ  เ ล ข า ธิ ก า ร

คณะกรรมการพิเศษเพื อ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ  

เวลา  10.00 – 10.15 น.  พิธีเปดการประชุม โดย ฯพณฯ นายพลากร  สวุรรณรัฐ องคมนตรี 

เวลา  10.15 – 10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ” โดย เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เวลา  10.30 – 10.45 น.  อาหารวาง 

เวลา  10.45 – 12.00 น.  นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริใน

พื้นที่จังหวัด (จังหวัดละประมาณ 15 นาที) 

- จังหวัดจันทบรีุ, จังหวัดชลบรีุ, จังหวัดระยอง, จังหวัดตราด 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.15 น.  นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

- จังหวัดสระบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดอางทอง 

เวลา  14.15 – 14.30 น.  อาหารวาง 

เวลา  14.30 – 15.30 น.  นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

- จังหวัดฉะเชงิเทรา, จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแกว 

เวลา  15.30 – 16.30 น.  อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะแนวทางดําเนินงานในระยะตอไป 

เวลา  16.30 – 17.00 น.  พิธีปดการประชุม 

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



1

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี

1 นายตรัยวิชิต  เขาแกว รองผูอํานวยการโครงการ

2 นายกร  จุลกะรัตน เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

1 นางสาวอรสุดา เจริญรัถ ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ

1 นายสัณฐิต  พีรานนท วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

1 นางพิณประภา บุษราคัม นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

2 นายธีรภัทร  เข็มทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

3 นางสาวนันทนภัส  พูลสวัสดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ

4 นายจตุพล  สถิตถาวรศักดิ์ ลูกมือชาง

1 นางสาวกุสุมาลย  ชินวงศ นักวิชาการสัตวบาล

2 นางสาวอมรรัตน ชื่นสุวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ

1 นางอรอุมา ยิ้มแต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

2 นายไพศาล  ดุลยพัชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

3 นายบุญณรงค  ธานีรัตน ผอ.สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จ.ชลบุรี

1 นางสาววัชิรา ไชยพันธุ นักวิชาการปฎิรูปที่ดิน ชํานาญการ

2 นางสาววัลลภา เยี่ยงยงค นักวิชาการปฎิรูปที่ดิน ชํานาญการ

3 นางวรรณนภา บุญสุข ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลําดับที่

กรมพัฒนาที่ดิน (3)

สน.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (3)

แยกตามหนวยงาน 

มูลนิธิชัยพัฒนา (2)

กรมวิชาการเกษตร (4)

สํานักราชเลขาธิการ (1)

กรมชลประทาน (1)

กรมปศุสัตว (2)

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ



2

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผอ.สวนโครงการพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ

2 นายปฏิยุทธ  บูรพัฒน หัวหนาโครงการอนุรักษฯ ปารอยตอ 5 จังหวัด 

จ.จันทบุรี

1 นายสุวิทย  รัตนมณี รองอธิบดีกรมอุทยานฯ

2 นายโกวิทย ปญญาตรง ผูตรวจราชการกรม ทําหนาที่

ผูอํานวยการสํานักสนองพระราชดําริ

3 นายเรือง  จันทรมหเสถียร นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

4 นางสาววารุณี  นันทะปตย นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ

5 นางสาววิจิตรา  ภูจอมดาว นักวิชาการปาไม

1 นายเสรี โสภณดิเรกรัตน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6

2 นายสมศักดิ์ ทองลิ่ม ผูอํานวยการสวนวิเคราะห

โครงการและงบประมาณ

3 นางพรทิพย พรประสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

4 นายจาตุรนต จันทรากุล วิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

1 นายปยะ เฉลิมกลิ่น ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

2 นายคณิต ถิรวณิชย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

1 นางชุลีพร  ผาตินินนาท ผอ.กลุมสงเสริมปฏิบัติการ

1 นายวิบูลย  สงวนพงศ รองปลัดกระทรวง ฯ

2 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผลฯ

3 นางสาวธัญญชล  พิชา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

กรมปาไม (2)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (3)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (1)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (5)

กรมทรัพยากรน้ํา (4)

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯ (2)



3

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 จารุรัตน  เกลี้ยงเกลา เจาหนาที่สํานักบริหารการปกครองทองถิ่น

2 นายประยูร  รัตนเสนีย ผูตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 9

1 นายปยะ ชูพูล นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ

1 นายกษิดิศ สุพานิช ผูอํานวยการแขวงการทางจันทบุรี

2 นายสุวิทย แพทยพิทัศษ ผูอํานวยการแขวงการทางตราด

1 พล.ท. อภิชัย  พิณสายแกว เจากรมกิจการพลเรือนทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย

2 พล.ต. บัญชา  ถนอมทอง รอง หัวหนาสํานักงาน เจากรมกิจการพลเรือนทหาร 

3 พ.อ. ธีระพงษ  สังโกมล ฝายเสธนาธิการ เจากรมกิจการพลเรือนทหาร 

1 น.อ.ชาติชาย  ยุวรัตน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี (ฝายทหาร)

1 พันเอกสําราญ ไชยริปู ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14

สํานักงานพัฒนาภาค 1

2 พันเอกชาติชาย พลสวัสดิ์ ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12

สํานักงานพัฒนาภาค 1

3 จ.ส.อ.ศีลกัล  รักมิตร รอง ผบ.รอย ทพ..13 ปฏิบัติหนาที่

หนวยประสานงานโครงการฯ

1 ร.ท. โสภณ  รวมโพธิ์รี หัวหนาศึกษาไมผลจันทบุรี

และผูแทน ผบ.ร. 21 รอ.

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) (1)

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (7)

กรมการพัฒนาชุมชน (1)

กรมการปกครอง (2)

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (3)

กองทัพภาคที่ 1 (1)

กรมทางหลวง (2)

กองทัพไทย (3)



4

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 พลตํารวจตรี สมเกียรติ ธรรมนิยาย ผบก. ตชด. ภาค 1

2 พันตํารวจโทหญิง ณรินทร ประสานพะนธ สว.ฝอ.บก.ตชด. ภาค 1

(งาน กร.และร.ร.ตชด.)

3 พันตํารวจโท เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ รอง ผกก. ตชด. 13

4 พันตํารวจโท กิตติคุณ นิยมวิทย รอง ผกก. ตชด. 14

5 พ.ต.ท. สวัสดิ์  คําภิรานนท ผบ.รอย (สข.2) กก.ตชด.12

6 พ.ต.ท. ไกรวรรณ  ประชุมพันธ รอง ผกก.ตชด.11

7 ด.ต. กิตติ  เที่ยงตรง เจาหนาที่งานโครงการพระราชดําริฯ กก.ตชด.11

1 นางสาวสุดา สวัสดิ์ธนาคูณ ผอ. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ

2 นายสันติพงษ แซวอง หัวหนางานวิชาการเกษตร

3 นายคนึง กลับกลาย หัวหนางานสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพการเกษตร

4 นายชัยยะ สุขประเสริฐ หัวหนางานปศุสัตว

5 นายวรดลต แจมจํารูญ หัวหนางานสวนพฤกษศาสตร

6 นางรัชนี บํารุง หัวหนางานสงเสริมสหกรณ

1 นายทวี  จินดามัยกุล ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ

2 นายการันต  ฐาปนาเวท หัวหนางานปาไมศูนยฯ อาวคุงกระเบนฯ

1 นายบัณฑิตย  เทวีทิวารักษ รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

2 นางสาวอนงนาฏ  อมรยิ่งเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

3 นายสมประสงค คูหากาญจน ผอ.โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา

4 นายเสรี  แจมเจริญสุขศรี หน.กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

5 นางรุงอุษา  คชมิตร เกษตรและสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา

6 นายวันชัย  เหมือนประสงค เกษตรและสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา

7 นายพุฒิชาติ  จันทอง เจาหนาที่ฯ

จังหวัดฉะเชิงเทรา (9)

ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (2)

ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (6)



5

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

8 นายพุทธิพงษ  กิตติมา เจาหนาที่ฯ

9 นายอนุศักดิ์  เปาบุญปรุง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร

1 นายเดชฤทธิ์  ปญจะมูล หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครนายก

2 นายพิชัย  วงษบัวงาม นวส. ชํานาญการ

3 นายทวีศักดิ์  มหารัตนวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

4 นายพีรพงษ  เอี่ยมไผ นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

5 นายศานติพงษ  เดือนศิริรัตน หน.ฝายจัดสรรน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุน

ดานปราการชล

6 นายธานี  แสงสวาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

7 นางพีรชา  รัตนพิทักษ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

1 นายพรพิจิตร  สุรสังกาศ เจาหนาที่บริหารงานในพระองคฯ

2 นายวันชัย  อุสาหะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการพิเศษ

3 นายภาณุพงศ  กวีวุฒิพันธุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

4 นางจิตนา  ปนสุวรรณ นักวิชการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ

5 นางสาววราภรณ  กันเกตุ นักพัฒนาสังคม ฯ พม. จ.อางทอง

6 นายวินิตย  ปยะเมธา หัวหนาสํานักงานจังหวัดอางทอง

1 นายสถาพร  ศิริภักดี ปลัดจังหวัดลพบุรี

2 นางวัลลภ  โฉมเรือง ฝวศ.คป.ลพบุรี

3 นายอนุชา  แกวหยอง หัวหนาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดลพบุรี

4 นายสุเทพ  วะศินรัตน เกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี

1 นายทวี  นริสศิริกุล รองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 นายธีรวุฒิ  ศิริวรรณ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3 นางปรียา  ปาลิโพธิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอางทอง (6)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (17)

จังหวัดลพบุรี (4)

จังหวัดนครนายก (7)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

4 นายธัชฤทธิ์  ปนารักษ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5 นางวิมล  ไชยวัฒน หน.สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

6 นายสมคิด  อธิพงษอาภรณ เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 นายไมตรี  ปตินานนท ผอ.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

8 นางวรรณนภา  บุญสุขฆ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9 นายสมชาย  โพธิ์ตระกูล นักวิเคราะหปาไม ชํานาญการ

10 นายนภดล  ชินะจิตร นายอําเภอบางบาล

11 นางสาวศิริพร  ศุภวิไล เจาหนาที่ สนง.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12 นายธีระ  กรีโรจนีย เจาหนาที่ สนง.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13 นายสมเกียรติ  มวงงาม เจาหนาที่ สนง.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 นายภูริธัช  มีแกว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

15 นายอํานวย  จันทรรอด เจาหนาที่สํานักงาน

16 นางสาวบุปผา  เรืองพุม ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17 นายธณัฐชัย เจริญสุข นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ

1 นายชโลธร  ผาโคตร รองผูวาราชการจังหวัดสระบุรี

2 นายเล็ก  ศรีเรือง นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

3 นางพัชรี  ศาลาศิลป หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

4 นายมานะชัย  สุนันตา นายกองคการบริหารสวนตําบลวังมวง

5 นายวีรวัฒน  นิลรัตนคุณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี

6 นายธวัชชัย  ใบเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานสระบุรี

1 นายพูลศักดิ์  ประณุทนรพาล ผูวาราชการจังหวัด

2 นายไพฑูรย  ดาวกระจาย หัวหนาฝายอํานวยการ

3 นายสวัสดิ์  ศาธรวิศิษฐ เกษตรและสหกรณจังหวัดจันทบุรี

4 นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ ปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี

5 นางเริงจิตร  พรหมสถิต เกษตรจังหวัดจันทบุรี

6 นายมาโนช  รุงราตรี ประมงจังหวัดจันทบุรี

7 นายพิภพ  พัชรพรรณสกุล ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

8 นายแพทยชุมพล  สุวรรณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี (24)

จังหวัดสระบุรี (6)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

9 นายสมหมาย  สรรพคุณ หัวหนาสถานีทรัพยากรปาชายเลนที่ 2

(ทาสอน)

10 นายภิญโญ  อิ่มอุไร เจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี

เขต 2

11 ผศ.อาภากร  มินวงษ รองคณะบดีคณะมุษยศาตร ฯ

12 นายสมเกียรติ  ชัยเกียรติยศ เจาหนาที่อําเภอมะขาม

13 นายอนุชิต  เภกะสุต เจาหนาที่อําเภอขลุง

14 นายสมโภชน  ชูศิริ ผูอํานวยการโครงการชลประทานจันทบุรี

15 นายสมควร  เสียงเสนาะ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

16 นายปรีชา  โหนแหยม นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

17 นายสมฤกษ  มวงไหมทอง สัตวแพทย ชํานาญการ

18 นางสายชล  สุนทร นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

19 นางยุพเยาว  วิศพรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฯ

20 นายจําลอง  สิงหโตงาม ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี

21 นางปทมา  นามวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ฯ

22 นายนิพนธ  ฟูศรี นายชางชลประทานอาวุโส

23 นายเพชรายุธ  คชาวงษ รองผูอํานวยการ สพท.จบ.1

24 นายสําอาง  ดีทน รองผูอํานวยการ สพท.จบ.1

1 นายประทีป  จงสืบธรรม รองผูวาราชการจังหวัดตราด

2 นางฉัตรพร  ราษฎรดุษดี หัวหนาสํานักงานจังหวัดตราด

3 นายสมคิด  สัมมา นายชางชลประทานอาวุโส

4 นายทัศนะ  แพทยรัตน ปลัดอําเภอ (จพง.ปค. ชก)

5 นายบุญเลิศ  วรวงษ ปลัดอําเภอ (จพง.ปค. ชก)

6 รัตนา  บัวหลวง นักวิเคาระหนโยบายและแผน ชํานาญการ

7 นางสาวสุมิตรา  อินทสุวรรณ พนักงานวิเคาะหงานบุคคล

8 นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ หัวหนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงจังหวัดตราด

9 นายปราโมทย  บุญธากาศ หัวหนากลุมงานยุทธศษสตร

10 นายอมร  ดอกไม ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ปก.)

จังหวัดตราด (10)

จังหวัดระยอง (8)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นายสยุมพร  ลิ่มไทย ผูวาราชการจังหวัดระยอง

2 นางสาวรัตนา  ศรีศุภลักษณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง

3 นายไพฑูรย  โกเมนท หัวหนากลุมยุทธศาสตรพัฒนาการเกษตร

4 นายมิคมินทร  จารุจินดา ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝง

อาวไทยฝงตะวันออกจังหวัดระยอง

5 นายสุเมธ  สายทอง หัวหนาอุทยานเขาชะเมา-เขาวง

6 นายรัตนชัย  บุญศรี นายชางไฟฟาชํานาญงาน

7 นายพงษศักดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดระยอง

8 นายนราธร  สีตะพงศ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

1 นายทรงพล  จําปาพันธุ รองผูวาราชการจังหวัดชลบุรี

2 นายนิเวส  โรจนชัย เกษตรและสหกรณจังหวัดชลบุรี

3 นายธนพงษ  รัตนวุฒินันท เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังกวัดชลบุรี

4 นายประกอบ  คําพานิชย นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ

5 นายอนุชา  กระจายศรี เจาหนาที่สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 2

6 นายภัทระ  นิธิอาภาสิริ นักวิเคราะห ฯ ชํานาญการ

7 นายสาธิต  ชนาชน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

8 นางสาวนันท  อารีมิตะ เจาหนาที่วิเคราะห ฯ

9 นายจิรทีปต  คลองแครว ผช.เจาหนาที่ระบบงาน ฯ

1 นายสุขวัฒน  สุขสวัสดิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี

2 นายไพฑูรย  อุไรรงค ผอ.ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี

3 นายสมศักดิ์  ชอประดับ เจาพนักงานปาไมอาวุโส

4 นายธีรคมน  อริยสุนทร นายชางชลประทานอาวุโส

5 นายณรงคชัย  จันคาวงษ รักษาการผูอํานวยการแขวงการทางปราจีนบุรี

6 นายอมร  ใยเยื่อ เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 6 ปราจีนบุรี

7 นายวิภูร  อื้อเจริญ หัวหนากลุมงานขอมูล

8 นายสมหมาย  ศรีวิสุทธิ์ นักวิชาการ ชํานาญการพิเศษ

จังหวัดชลบุรี (9)

จังหวัดปราจีนบุรี (9)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

9 นายพีระ  ดุงสูงเนิน นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

1 นายชัช  กิตตินภดล รองผูวาราชการจังหวัดสระแกว

2 นายณรงค  ครองชนม หัวหนาสํานักงานจังหวัดสระแกว

3 นายทินกร  สุทิน หัวหนาฝายวิศวกรรมชลประทานสระแกว

4 นายเนตร  อัจฉริยะพิทักษ ผูอํานวยการโครงการชลประทานสระแกว

5 พ.ต. อาคม  ตรีชรา ผบ.หนวยทหารพัฒนา ฯ

6 นายวิชัย  ศิลปกิจโกพง หัวหนากลุมงานขอมูล

1 นายนิธิศ  สวัสดี นักบริหารงานชาง ชํานาญการ

2 นายนที  สุขเกษม เจาหนาที่สํานักงานฯ

1 นายณรงคศักดิ์  โรจนาปยาวงศ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก

1 นางสาววรรณวิมล  โสดา รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

2 นายณรงค  ดีพลา นายชางโยธา ชํานาญการ

1 นายสมชาย  สุวิบาย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

1 นายสมควร  พันธศรี นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

2 นางสายใจ  ศิริอารุณปญญา นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายปยะ  ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

2 นายภิเศก  นวพันธุ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง

องคการบริหารสวนจังหวัดปราจีนบุรี (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2)

จังหวัดสระแกว (6)

องคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดฉะเชิงเทรา (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นายธีระเดช  เจริญประเสริฐ นายชางโยธา ปฏิบัติการ

1 นายรังสิต  ชวนชม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

1 นายนพ  เปลี่ยนศรี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตราด

2 นายณรงคศักดิ์  เพ็ชรกําจัด หัวหนาฝายนโยบายฯ

1 ภัทชรี  มีศิริ ประชาสัมพันธนักขาว 106

2 นางสาววัลชลี  เถื่อนเศียร ผูสื่อขาว

3 นายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร ผูชวยชางภาพ

4 นายปลันชน  เทียมคํา ชางภาพ TV.11

5 อภิญญา  ศรีพรหมกุล รายการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

6 นายจรัญ  บรรยงคเสนา ผูสื่อขาวสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี

7 นายประดิษฐ  รัตนาคะ สื่อินเตอรเนต กรมประชาสัมพันธ

8 อารัมภ  นุกุลภักดี ผูสื่อขาว CTV จันทบุรี

9 สมนึก  วิสุทธิ์ TV 3 (สวนภูมิภาค)

10 ธนิตท  เสนีวงศ ผูสื่อขาว TV 9

11 ปริชญา  วิชัยโย ผูสื่อขาว TV 9

12 นางมนภา  ศิริสมบูรณ  ผูสื่อขาว TV 9

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายโกวิทย  เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร.

3 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

4 นายปกรณ  สัตยวณิช ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

5 นายดนุชา  สินธวานนท รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

6 นางสุวรรณา  พาศิริ รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี (1)

สํานักงาน กปร. (41)

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดตราด (2)

ผูสื่อขาว (12)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

แยกตามหนวยงาน 

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

7 นางสมทรง  รุงเรืองศิลป ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการ 1

8 นายประสาท  พาศิริ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคกลาง

9 นายนรินทร  กาญจนฤกษ ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล

10 นายอนันต  ทองประชุม ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ

11 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

12 และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. จํานวน 30 คน



 

 

 

 

ภาพการประชุมเชิงปฏบัิติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ครั้งที่ 3  วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 ณ จังหวดัจันทบุรี 
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