


 

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 4 

ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น   211  คน ประกอบดวยผูแทน

จากสวนราชการในระดับจังหวัดจํานวน  9 จังหวัด ในพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง คือ จังหวัด

อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร สกลนคร มุกดาหาร นครพนม และหนวยงาน

สวนกลางที่รับผิดชอบโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จํานวน 23 หนวยงาน ซึ่งผลจากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการในคร้ังน้ี ทําใหสํานักงาน กปร.ไดรับทราบขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของแตละ

จังหวัด เพือ่นําไปจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทีเ่ปนเอกภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประสานความสัมพันธระหวางกัน  กอใหเกิดการเชือ่มประสานแผนงาน/งบประมาณการดําเนินงานรวมกัน

ระหวางหนวยงาน และเสริมสรางบรรทัดฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถสนองพระราชดําริการพัฒนา

ดําเนินงานโครงการระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 อน่ึง ขอมูลจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเอกสารนี้  เปนขอมูลเบื้องตนที่ประมวล

ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังไมสามารถนําไปอางอิงได และจะตองตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้

หน่ึง  

 

สํานักงาน กปร. 

มกราคม 2554 

 

   



สารบญั 

 

สวนท่ี 1                      หนา 

           

• คํากลาวตอนรับโดย นายพูลศักด์ิ ประณุทนรพาล ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี   1 

• คํากลาวรายงานโดย นายเฉลมิเกยีรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.     3 

• พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ      5 

       โดย ฯพณฯ นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี 

• คําบรรยายเร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     11 

          โดยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

 

สวนท่ี 2  

• สรุปการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ :    15 

การบริหารจัดการ ปญหาอุปสรรค  

 

สวนท่ี 3  

• สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย หมองหลวง จิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.  22 

 

ภาคผนวก 

• จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• กาํหนดการ 

• รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกตามหนวยงาน 

• ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 



คํากลาวตอนรับ 
โดย นายชวน ศิรินันทพร  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน ี

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที ่4 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ( 9 จังหวัด)  
วันศกุรที่ 5 มีนาคม 2553 

ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

กราบเรียน ฯพณฯ นายสวัสด์ิ วัฒนายากร องคมนตรี  ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร. นายสมพล พันธุมณี 

อดีตเลขาธิการ กปร. เลขาธิการ กปร. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ รองเลขาธิการ กปร. มล.จิรพันธุ      ทวี

วงษ นายสุวัฒน เทพอารักษ และผูแทนจังหวัด 9 จังหวัด ในภาคอีสานตอนลาง ทานผูมีเกียรติที่เคารพครับ 

กระผมนายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในนามของพี่นองชาวอุบลราชธานี ทุกหมู

เหลา ถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณทานเลขาธิการ กปร.  ที่ไดกรุณาเลือกจังหวัดอุบลราชธานี เปนที่ประชุม

เชิงปฏิบัติการในวันนี้ และขอตอนรับทานที่เคารพทุกทานครับทีม่ารวมกันประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ 

เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางยิง่ทีไ่ดมีโครงการพระราชดําริเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของความแหงแลง โครงการพระราชดําริไดมีสวนชวยพีน่อง พสกนิกร เปนอยาง

ดียิง่ แมวาขณะนี้ยังคงมีปญหาเรื ่องการขาดแคลนน้ําอีกมากมายก็ตาม นอกจากนีโ้ครงการ กปร. ก็มี

คุณประโยชนอีกหลายดานหลายประการเชนกัน ไมวาจะเปนเรือ่งของการสงเสริมอาชีพ เรือ่งของการศึกษา

มากมาย วันน้ีผมเองในฐานะของพี่นองชาวเมืองอุบลฯ และในฐานะผูแทนของผูเขารวมสัมมนาในวันนี้ทุก

ทาน ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรี เลขาธิการ กปร. รองเลขาธิการ กปร. และคณะที่ไดกรุณาเดินทางมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื ่อศึกษาปญหา เพื ่อรับทราบปญหาตาง ๆ ในพื ้นที ่จังหวัดของทั้ง 9 จังหวัด 

ขอขอบคุณแทนพี่นองชาวอีสานตอนลางทุกครอบครัว ทุกครัวเรือนดวยเชนกัน หวังเปนอยางยิ่งวาการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครัง้นี้ จะมีสวนชวยในการสงเสริมอาชีพความเปนอยูของพีน่องประชาชน

ใหดียิ่งขึ้น และหวังวาพวกเราทุกคนจะมีสวนชวยในการสนองพระราชดําริของพระองคทาน และจะทํางาน

ในพื้นทีอ่ยางเต็มกําลังความสามารถตอไป ขอใหทุกคนทุกทานมีความสุขกับการทํางานและการประชุมที่

จังหวัดอุบลราชธานี และหลงัจากการประชุมขอใหทุกทานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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คํากลาวรายงาน 
โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที ่4 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ( 9 จังหวัด)  
วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553 

ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

กราบเรียน ฯพณฯ นายสวัสดิ ์ วัฒนายากร องคมนตรี และรองประธานคณะกรรมการบริหาร

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กระผมในนาม สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ใครขอขอบคุณ ฯพณฯ องคมนตรี เปน

อยางสูงที่ใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

ประจําป 2553 ครั้งที่ 4 ในวันนี ้โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเกิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงษทุกพระองค ที่สามารถชวยเหลือประชาชนใหมีชีวิต

ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดเริ่มดําเนินการตัง้แต พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองสริิราชยสมบัติ จนถึงปจจุบัน เปนเวลามากกวา 60 ป ทําใหมีโครงการมากกวา 4,000 

โครงการ กระจายอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริใหมีการติดตามและ

ดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางตอเนื่องโดยลาสุดในคราว เสด็จพระราชดําเนินไป

ติดตามโครงการระบบกักเก็บน้ําตามพระราชดําริถ้ําน้าํฮู จังหวัดแมฮองสอน เมือ่วันที ่27 ตุลาคม 2552 ได

พระราชทานพระราชดําริ สรุปไดวา ควรมีการติดตามการดําเนินงาน โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

เกา ๆ เพือ่ใหทราบถึงสถานะ การใชประโยชนของโครงการ เพือ่ใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการสนองพระราชดําริโดยดําเนินการสํารวจ ติดตามสถานะโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริ ไปสวนหนึง่แลว และการประชุมเชิงปฏิบัติการคราวนี้เปนสวนหนึ่งในการ

ดําเนินการ สํานักงาน กปร. จึงไดเสนอพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางเปนการประชุมคร้ังที่ 4 ขึ้น ณ 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยมจัีงหวัด สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ยโสธร อํานาเจริญ บรุรีมัย สุรินทร และศรี

สะเกษ ทั้งในภาคสวนราชการ สื่อมวลชล และ เจาหนาที่สํานักงาน กปร. รวมทัง้สิ้น 200 กวาทานดวยกัน มี

ระยะเวลาการจัดประชุม 1 วัน บัดนี้ไดเวลาสมควรแลว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี ไดเปด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553  ครัง้ที่ 4 และมอบ

แนวทางในการดําเนินงาน ในโอกาสตอไปดวย จักขอบพระคุณยิ่ง 
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คํากลาวเปด 
โดยฯพณฯ นายสวัสดิ์ วฒันายากร องคมนตรี 

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที ่4 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ( 9 จังหวัด)  
วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553 

ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

เรียนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  เรียน

ทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทานผูวาราชการจังหวัด และทานรองผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ 

ยโสธร ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร สกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ทั้งหมด 9 จังหวัด และทานผูแทนสวน

ราชการ ทานผู มีเกียรติทุกทาน  ผมมีความยินดีอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 ครั้งที ่4 ซึง่สํานักงาน กปร. ได

จัดขึ้นในวันน้ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ

ทุกพระองคทรงหวงใยราษฎรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเกิดเปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

มากกวา 4,000 โครงการ ซึ่งโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ไดเริ่มดําเนินการมาเปนระยะเวลานาน 

และมีการใชประโยชน โครงการมาอยางตอเนือ่งจนถึงปจจุบัน หลายทานอาจจะวาดภาพไมออกวาทําไม

โครงการพระราชดําริถึงมีจํานวนมากมายขนาดนี้ครับ ผมเลยเรียนทานเลขาธิการ กปร. วาในชวงตอไปผม

จะขอถือโอกาสเลาเบื้องหลังเล็ก ๆ นอย ๆ และความเปนมาของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ใน

สมัยชวงทีผ่มเคยดํารงตําแหนงอธิบดีกรมชลประทาน ใหทานผูมีเกียรติทั้งหลายไดรับทราบ  ใ น ก า ร น้ี

สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่

พระราชทานใหมีการติดตามสถานการณดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทั้งหมดของแตละ

จังหวัด โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครัง้นี ้ผมขอแสดงความชืน่ชมกับทานผู จัด และหนวย

ราชการตางๆ ในระดับจังหวัดทีไ่ดดูแลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริในพืน้ที ่ของทาน เพือ่ยัง

ประโยชนใหกับราษฎร ดังพระปฐมบรมราชโองการที่วา “...เราจะครองแผนดินโดยธรรม  เพือ่ประโยชน

สุขแหงมหาชนชาวสยาม...” โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสามารถกอประโยชนใหแกประชาชน

ทุกภูมิภาค ทุกหมูเหลา ไดอยางแทจริง การประชุมในครั้งนี้ ผูแทนจากจังหวัดตาง ๆ จะไดนําเสนอผลงาน

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพืน้ที่จังหวัดรวมทัง้ปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อจะ

ไดรวมกันมาพิจารณาแกไข ผมหวังวาขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการดําเนินงานโครงการ และกอใหเกิด

ความรวมมือในการสนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ตอไป ทายสุดนี้
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ผมขออวยพรใหการจัดงานคร้ังนี้สําเร็จ ลุลวงตามวัตถุประสงคที่วางไวทุกประการ  บัดนีไ้ดเวลาอันสมควร

แลวผมของเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คร้ังที่ 4 ประจําป 2553   
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คําบรรยาย 
โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที ่4 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนลาง ( 9 จังหวัด)  
วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553 

ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี ทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวน

ราชการ สือ่มวลชน รวมถึงแขกผูมีเกียรติทุก ๆ ทาน กอนอื่นตองกราบขอบพระคุณทุกทานทีไ่ดมารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ กระผมหวังวาสิ่งที่เราไดรวมกันทําจะเกิดประโยชนอยางสูงสุด ตามที่ฯพณฯ 

องคมนตรี ไดกรุณากลาวตอนเปดประชุมสัมมนาแลว หรือทานผูวาราชการอุบลราชธานี ที่ไดกลาววา

โครงการพระราชดําริ นีเ้ปนสิ่งที่เราทุกคนชวยกันดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชน ซึ่ง

กระผมถือเปนสิ่งที่สําคัญเปนโครงการที่ประเสริฐ เพราะฉะนัน้เพือ่ใหการดําเนินการสัมมนาครัง้นี้มีความ

ชัดเจนยิง่ขึน้ ผมขอใชเวลาประมาณ 15 นาที กราบเรียนใหทราบวาสํานักงาน กปร. ไดดําเนินการอยางไร

บางเกี่ยวกับการจัดทํา หรือติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ ที่จริงแลวสํานักงาน กปร. ไดประมวล รวบรวม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและติดตามอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด แตเพือ่ใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

และเพื่อใหเกิดการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจนยิง่ขึ้น ประกอบกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในแตละจังหวัดอาจมีบางสวนที่ขาดการดูแล ขาดความตอเนื่อง จึงไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี

น้ันซึ่งก็เปนเพยีงสวนหน่ึงเทาน้ัน แตสวนที่สําคัญที่สุดคอื แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยากจะเห็นวาโครงการพระราชดําริที่มีมากกวา 4,000 โครงการ ไดสนองตอบถึง

ประโยชนสขุแกประชาชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 กระผมขอตีกรอบใหชัดเจนยิง่ขึ ้นวา สํานักงาน กปร. จัดและใชหลักเกณฑ หลักการอะไรบาง 

อันดับแรกจะใหความชัดเจนถึงโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริวามาไดอยางไร โดยภาพรวมแลวทุก

ทานก็ทราบวาเกิดจากแนวความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 

แตกอนที่จะเร่ิมดําเนินการ สํานักงาน  กปร. ไดจําแนกออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ซึ่งอาจจะมากกวานี ้แตจะขอ

จัดเปน 3 กลุมใหญ ๆ ที่ชัดเจน ใหทราบวาโครงการตามพระราชดําริ โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริมี

ลักษณะแตกตางกัน ตามแหลงที่มา  คือ 
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 สวนที่ 1. พระราชดําริโดยตรง อยางที ่ทราบกันวาพระองคทานไดเตรียมตัวมากอนที่ทรงขึ ้น

ครองราชยจะดูแลประชาชนของพระองคทานไดอยางไร ตัง้แตมีการศึกษา วิจัย ดวยพระองคเอง เพื่อทราบ

ปญหาของประเทศปญหาของประชาชน ในพื ้นที ่ของพระองคเอง จนสําเร็จแลวถึงไดพระราชทาน

แนวความคิดลงมา เพราะฉะน้ันแนวพระราชดําริตาง ๆ เหลาน้ี ไดมีการพิสูจนแลวจึงทรงพระราชทานลงมา

ใหดาํเนินงาน 

 สวนที่ 2. 

  -  ฎีกาตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้จากความเดือดรอนของประชาชน เชน ความเดือดรอนดานการ

ประกอบอาชพี เดือดรอนดานแหลงนํ้า ซึ่งมีผูถวายฎีกาโดยตรง ขณะทีพ่ระองคทานทรงตรวจเยีย่มโครงการ

น้ัน จริงๆ แลวทางจังหวัดจะตองกลัน่กรองในสวนน้ีดวยและ 

  -  ฎีกาที่ผานสวนราชการตาง ๆ สํานักราชเลขาธิการ หรือสํานักงาน กปร. ซึ่งจะตองมีการ

กลั่นกรองเบื้องตน วาฏีกานัน้เปนจริงหรือไม สภาพตางๆ นั้นเปนอยางไรแลวจะแกไขอยางไร ในการปรับ

ขัน้ตอนการดําเนินงานดังนี ้ทางสํานักงาน กปร. รวมกับ สํานักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา พรอมสวน

ราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดตาง ๆ จะมาตรวจสอบขอเท็จจริง คนถวายฏีกาเปนอยางไร สิง่ที่ถวายมีความ

เปนไปไดในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ กอใหเกิดประโยชนไดหรือไมซึ่งการดําเนินงานจะเริ่มตั้งแต 

ประมวลเรือ่งของประวัติ วิธีการทีจ่ะดําเนินโครงการ วิธีทีจ่ะแกไขโครงการ ผานทางราชเลขาธิการ เปน

รายงานถวายขึน้ไป ถาทรงพิจารณาแลวทรงรับเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทานก็พระราชทาน

ลงมา จากนั้นแลวเราจะเรียกโครงการนี้วาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ        

 สวนที่ 3. รายงานถวาย เชน รายงานสถานการณนํ้าแลง เปนตนซึ่งเปนการรายงานถึงสภาพปญหา 

  ทําไมผมแยกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กับโครงการตามพระราชดําริ หรือ

โครงการตามแนวพระราชดําริ ตางๆ ก็เพื่อใหเกิดความชัดเจนและในสวนของการนําเสนอรายจังหวัด  ทาน

จะนําเสนอวาจํานวนโครงการที่ทานดูแลวามีอะไรบาง ก็คือสวนที่เราตองการ และสวนรายละเอียดเราจะไป

แยกแยะในรายละเอียดตอไป โดยโครงการที่ดําเนินการอยูมีโครงการ 4,000 กวาโครงการ  กระจายอยูทัว่ทุก

ภาค ทุกจังหวัดของประเทศ อยางทีเ่ห็นในภาคเหนือ 1,303 กวาโครงการ ภาคกลาง 1,111 โครงการ ภาคใต 

843 โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 962 โครงการ และยังมีโครงการสถานะที่ไมระบุ เปนงานทั้ง

โครงการทีดํ่าเนินงานในลักษณะบูรณาการ ตัวอยางเชน  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดิน โครงการปลูก

หญาแฝก ที่กระจายทั่ว ๆ ไป แต สํานักงาน กปร. รวมเปนเร่ืองแฝกเร่ืองเดียว 

 กระผมอยากยกประเด็นโครงการกวา 4,000 โครงการวา  สํานักงาน กปร. นับอยางไร อันดับแรก 

4,000 กวาโครงการนี ้เราเริม่นับหน่ึงตั้งแต ป พ.ศ. 2525-ปจจุบัน เนื่องจากสํานักงาน กปร. แยกจาก

สภาพัฒนฯ ป 2525 ซึง่เปนสวนที่ สํานักงาน กปร. ดูแลอยู จริงๆแลวโครงการพระราชดํารินาจะมีจํานวน

มากกวาน้ี เพราะโครงการแรกคอืโครงการอางเก็บน้าํเขาเตา จังหวัดประจวบคีรีขันธ กรมชลประทาน สราง

เมื่อป 2496 จากป พ.ศ.  2496-2525 ยังไมไดมีการนับโครงการใด ๆ ทัง้สิน้ เปนความจําเปนอยางยิง่ที ่

สํานักงาน กปร. จะรวบรวมโครงการใหมีความชัดเจน และมีจํานวนมากทีสุ่ดจากทั้งหมด ซึ่งถาพูดจาก
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แหลงที่มาของโครงการฯ จะนับจากการสนับสนุนงบประมาณเบื้องตนโดยใช    งบ กปร. คืองบที่ทาง

ราชการจัดสรรใหทุกป เพื่อใชกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ งบ กปร. สวนนี้จะกรณีทีริ่เริม่ใหเกิด

โครงการ เนื่องจากถาจะรอใหหนวยงานตาง ๆ เริม่ดําเนินการอาจไมพรอม ทั้งน้ีเพือ่แกไขปญหาความ

เดือดรอนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น  เพราะฉะน้ันที่นับเปน 4,000 โครงการ เกิดจากงบ กปร. เร่ิมตน และมีบางสวนที่

โครงการเร่ิมในกลางหรือปลายปงบประมาณ งานปกติไมสามารถดําเนินการใชงบประมาณปกติในปถัดไป

ได สํานักงาน กปร. ก็กลัววาโครงการนัน้จะเสียหาย  ก็จะสนับสนุนโครงการเปนปที่ 2 หรือปถัดไปได 

เพือ่ใหโครงการนัน้อาจจะมีความกาวหนา และเมือ่อนุมัติก็จะนับซ้าํ หนึ่ง หรือ สอง ทําใหมีการซ้ําซอนอยู

บาง นอกจากนั้นการนับจากแหลงทีม่าของงบประมาณ ที่สวนราชการ หนวยงานตางๆ รับพระราชดําริ

มาแลวและใชงบประมาณปกติของทานตั้งแตปแรก ที่สามารถดําเนินการเองน้ัน ปรากฏวาทางสํานักงาน 

กปร. ไมไดบันทึกไวทาํให ไมมีขอมูลในวันน้ีจงึขอใหทานสงมอบขอมูลโครงการน้ันๆ มาใหดวย เพื่อจะได

ทําใหโครงการมีความชัดเจนมากขึ้น  

 นอกจากน้ีระบบริหารจัดการของสวนราชการก็ปรับเปลี่ยนมาก ทุกภาคสวนก็เขามามีสวนรวม

อยางเปนระบบ ทําใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึง่มีทีม่าจากมูลนิธิตาง ๆ ตัวอยางเชนมูลนิธิ

ชัยพัฒนา มูลนิธิศิลปาชีพ ซึ่งบางโครงการ สํานักงาน กปร. ก็ไมไดนับไว คราวนี้ถือเปนโอกาสอันดีที่จะ

มารวมพิจารณาโครงการ  เพราะฉะนั้นแหลงทีม่าของโครงการ 4,000 โครงการ ดังกลาว นอกจากหวง

ระยะเวลา คือ ป พ.ศ. 2496-2525 น้ัน แมยังมีโครงการทีไ่มไดนํามาประมวลเทาทีค่วรแตมีการวางแผนที่จะ

ประมวลใหเรียบรอย ณ ตอนนี้มีโครงการจํานวน 4,000 โครงการ นับตั้งแต ป พ.ศ. 2525-2552 ในคร้ังน้ี

นับเปนโอกาสอันดีทีท่างจังหวัดของทาน ทราบอยูแลววามีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ตามแนว

พระราชดําริ อะไรบางที่กระจายอยูในที่ตางๆ ในรายละเอียดทานอาจสงขอมูลมาแลว หรืออาจสงไมครบ 

เราคอยประสานงานกัน แตตอนนี้ก็ไดทราบกรอบกวางๆ ตรงกัน จะไดนําขอมูลของจังหวัดที่มีอยู แลว

มารวมประมวลโครงการ เพื่อจะใหเกิดฐานขอมูลของโครงการที่สมบูรณ 

 ทีใ่ชคําวา ครั้งที่ 4 จริงๆ แลวเราไดจัดประชุมมาแลวเปนระยะเวลา 3 ครัง้ ทีภ่าคกลางฝงตะวันตก 

คือจัดที่ อ. หัวหิน ครั้งที ่ 2 ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม) คร้ังที่ 3 จัดที ่ภาคกลางฝ งตะวันออก 

( จั ง ห วั ด จั นท บุ รี )  ณ  ตอ น นี ้ภา ค ก ล า ง ไ ด จั ด ค ร บ ถ วน แ ล ว  แ ล ะ วั น นี ก้็ เ ป นก า ร จัด ง า นที ่ภ า ค

ตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลางในวันน้ี ที่จังหวัดอุบลราชธานี เปนคร้ังที่ 4  สุดทายก็จะครบ 8 ครัง้ทั่วประเทศ

พอดี โดยคร้ังที่ 9 ครั้งสุดทายจะจัดทีก่รุงเทพฯ โดย สํานักงาน กปร. จะนําโครงการทั้งหมดมาประมวล 

จําแนกโครงการ และนําเสนอใหทานทราบวาทัง้ประเทศมีอะไรบาง โดยจะเกิดประโยชนฐานขอมูลที่จะ

นํามาพัฒนาโครงการ การประชาสัมพันธ การจัดกลุมตาง ๆ ซึ่งโครงการอาจจะเปน 4,000 หรือ 5,000 

โครงการ จะขึ ้นกับลักษณะฐานขอมูลพื ้นฐาน จําแนกเปน 3 กลุม คือ โครงการทีค่อนขางจะสมบูรณ 

โครงการที่ยังใชประโยชนไดไมเต็มทีเ่ปนอยางไรบางและโครงการทีย่ังเปนปญหาอุปสรรคอยู  โดย 3 กลุม

ในแตละพื้นที่เราจะนําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหขอมูลโครงการไดอยางเต็มที่ สามารถที่จะทําประโยชน

ใหกับประชาชนได สิ่งทัง้หมดนีก้ลาวไดวาโครงการพระราชดําริ ไดเกิดจากพระองคทาน และเกิดจากการ
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ทํารายละเอียดของพวกเรา และพวกเราก็ไดเห็นประโยชนของโครงการแลว แตการที่จะทําใหประโยชนนั้น

เพิ่มขึ้น และเพื่อใหการดําเนินงานตอไปสมบูรณอยูที่พวกเรา จากนีอ้ยากจะขอใหทาง ฯพณฯ องคมนตรี ได

เลาในสิ่งที่ทานเคยตามเสด็จฯ ซึ่งสมัยของพวกเรากับสมัยของทานอาจจะแตกตางกันคอนขางมาก ขอกราบ

ขอบพระคุณอีกคร้ังหน่ึงครับ กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ  องคนตรี  
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คําบรรยาย 
โดย ฯพณฯ นายสวัสดิ ์ วฒันายากร องคมนตรี  

บรรยายพิเศษถึงประสบการณการทํางานที่ผานมา 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที ่4 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ( 9 จังหวัด)  
วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553 

ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

การบรรยายในคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ผานมา เลขาธิการ กปร. และนอง ๆ ไดขอใหเลา

เร่ืองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงาน ผมก็เปนคนหนึ่งทีเ่คยมีโอกาสตามเสด็จอยางใกลชิดชวงหน่ึง 

เรื่องเกาๆ รุนนองหลังๆ คงไมคอยไดทราบกันให ทานองคมนตรีขึ้นมาเลาใหฟงหนอย อีกหนอยเรือ่งเกาๆ 

ก็จะหลงลืม เลาวาแตกอนผมเคยตามเสด็จเดี๋ยวนี้ผมแกแลว และใหมาเลาใหนองๆ ไดฟงบาง วันนี้ขอถือ

โอกาสมาคุยกันสบายๆ ที่จะเลามาจากความทรงจําทั้งสิ้นไมไดเตรียมอะไรมา  
สิ่งแรกอยากจะขอเสริมทานเลขาธิการกปร. เรื่องโครงการพระราชดําริ หลายคนอาจจะนึกไมถึงวา

ทําไมถึงเปน 4,000 กวาโครงการซึ่งความจริงมากกวานัน้ ผมเคยคุยกับเพือ่นตางประเทศบอกมีโครงการ

พระราชดําริ 4,000 กวาโครงการ เคาบอกเคาไมเชือ่ เคางง งง พระเจาแผนดินเอาเวลาทีไ่หนมาวางโครงการ

กวา 4,000 โครงการ ผมก็เลาใหเขาฟงยอๆวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงงาน นับ เปนเวลากวา 60 ป 

ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร และสิ่งที่ผมยังแปลกใจ และทุกๆ คน

ก็แปลกใจเชนเดียวกัน คือ โครงการพระราชดําริกวา 4,000 โครงการ เปนโครงการทีพ่ระองคทานเสด็จฯ 

โดยพระองคเอง ทานเสด็จฯ ไปจึงเกิดโครงการตาง ๆ นัน้ จากปญหา อุปสรรคของราษฎร และที่ราษฎรได

กราบบังคบทูลถึงความลําบากยากแคน ในการครองชีพ กอเกิดโครงการทีพ่ระราชทานใหชวยเรือ่งอาชีพ 

และอีกหลายๆโครงการ ยกตัวอยางเชน ตอนที่สรางสะพานพระปนเกลา มีรถติดมหาศาล ทรงมีพระราชดําริ

วาถนนราชดําเนินรถติดมาก  ทําไมไมใหรถทีจ่ะไปทางนัน้เลีย้วตัดถนนใหรถไป เลี้ยวใตสะพาน ทานทีไ่ป

จากกรุงเทพคงนึกออก ปรากฏวาทางกทม. เขาไปตัดถนน ไปลอดใตสะพาน แลวไปออกบางลําพู แลวก็วน

กลับมาหนาธรรมศาสตรได ทานทรงทราบแลววาจะชวยปญหารถติดไดมากมายมหาศาล โดยทีร่ถขบวน

ทานก็ไมเคยติด ทําไมทานทราบ ทานสามารถแกปญหาได อีกตัวอยางหน่ึงโครงการถนนวงแหวน

อุตสาหกรรม เมือ่กอนนี้ชาวอําเภอพระประแดงเวลารถบรรทุกมากบริเวณนิคมอุตสาหกรรม คนจะเลี่ยง

เสนทางมาทางใต แลวก็มาลงแพขึ้นที ่อ.พระประแดง เพราะ อ.พระประแดง มีถนนแคบๆ ก็รถติดมหาศาล 

หลังจากมีถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ชาวบานเลาใหฟงวาเมื ่อกอนมีวงแหวนอุตสาหกรรม รถติดแสน
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สาหัส ญาติปวยคนปวยก็ออกจากบานไมไดเพราะวารถติด ไปโรงพยาบาลไมทันก็มี บางบานเห็นหลังคา

บานแตกวาจะเขาบานได 1 ชั่วโมง เด๋ียวน้ีไมมีแลว สบายแลว  
ผมขอยอนกลับมาในชวงที่ เปนความโชคดี ของผมที่ไดถวายงาน คร้ังที ่ผมเปนอธิบดีกรม

ชลประทาน ป 2535-2538  ในชวงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรเกือบทั้งป ไป

ภาคใตประมาณเดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตุลาคม พฤศจิกายน และไปทาง

เหนือชวงธันวาคม มกราคม และไปภาคกลาง พวกเราที่เกี่ยวของไดติดตามพระองคทานเสด็จฯเยี่ยม        รา

ษฏร ซึ่งสวนใหญเปนเร่ืองแหลงนํ้า นอกน้ันกเ็ปนดินหรือฝนฟาไมตกตามฤดูกาล พระองคทานเคยรับสัง่วา

ประเทศเราเปนประเทศเกษตรกรรมประชาชนสวนใหญทํามาหากินดวยการทํานา ดังนั้นน้าํเปนสิ่งสําคัญ

มากไมมีน้าํคนอยูไมได สมัยกอนนีเ้วลาเราตามเสด็จฯ พวกหนวยราชการก็จะไปคอยอยูตามทีต่างๆ ที่ทาน

จะเสด็จฯ เราจะเตรียมการทุกคนตองทําการบานอยางหนัก เพราะวา เปนทีท่ราบกันวาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ ทานทรงศึกษาทุกสิ่งทุกอยางดวยพระองคเอง แลวละเอียดมาก พวกขาราชการกรมชลประทานน่ี 

เครียด เวลาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปภูมิภาคไหนทุกคนก็ตองเตรียมตัวให

พรอม ทําการบานใหหนัก ศึกษาภูมิประเทศ ปญหามีอยูวาจุดที่ทานเสด็จฯ มักจะ ออกนอกเสนทาง ในที่

ไมไดเตรียมไว  หลายคร้ังฝายที่รักษาความปลอดภัย สมุหราชองครักษบอกวาเสด็จฯ ไมได แตทานก็บอกวา

จะไป ภาพในอดีตจะเห็นวาเสด็จฯ ไปในพื้นที่ทรุกนัดาร ขึ้นเนินไปบนภูเขารถติดหลม ทรงเสื้อฝน เสด็จไป

ทรงงานในปาในเขา กลางแดด สวนใหญจุดทีท่านเสด็จฯ ไมใชจุดที่เตรียมไวให  เพราะคงไมมีหนวยงาน

ไหนจะจัดและเตรียมการใหทานเสด็จฯอยางนั้น อีกอยางทีผ่มเจอเปนประจํากรมชลประทานนี ่เลากันมา

ตลอดวา เวลาถวายรายงานทานหามเดาเด็ดขาด โดยเฉพาะเรือ่งการวางโครงการ การพัฒนาแหลงน้าํ ทุก

ทานจะเห็นภาพชินตาคือแผนที ่แผนที่ที ่ทานจะทรงถือติดมือ เปนแผนทีม่าตราสวน 1 ตอ 50,000 คือ 1 

เซนติเมตร เทากับ 50,000 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร เทากับ 1 กิโลเมตร  และก็จะมีเสนบอกระดับความสูง

ของพืน้ทีท่ัว่ประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงพระปรีชาสามารถในเรือ่งภูมิประเทศอยางยิง่ 

โดยเฉพาะเกือบจะวาทุกภาคของประเทศ แผนที่อันนีน้ายชางชลประทานจะใชวิศวกรชลประทาน นักบิน

เฮลิคอปเตอร นายทหาร ตองใชเปนประจําเพราะจะบอกระดับความสูง น้ําไหลไปทางไหนจะดูจากแผนทีนี่้

ได และมีเรือ่งเลากันวา สมัยกอนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ที่ไหน บรรดาขาราชการชั้นผูนอยก็

จะรายงาน ขาราชการชั้นผูใหญ ในสวนกลางก็ตองถือเปนหนาที่ทีต่องออกมารายงานเอง ก็มีผูอํานวยการ

กองชลประทานซึ่งเปนฝายออกแบบ พอทานจะเสด็จฯ ไปทีฝ่ายแหงหนึ่งก็ลงมาถวายรายงาน ก็รายละเอียด

มากฝายอันหนึง่ หนึง่ในหลายรอยหลายพันฝายของกรมชลประทาน ทานก็อุตสาหเอามาทองอยางละเอียด 

ฝายนี้กวางยาวเทานั้น สงน้ําไดในพื้นที ่เทาไหร เหนือน้ําทะเลเทาไหร และก็ทองจําคลองแคลว พระ

เจาอยูหัว ทานก็ทรงถามวา นายชางสันฝายนี้สูงระดับเทาไหรนะ นายชางจําไมไดวาฝายสูงเทาไหรก็รูแตวา

ระดับพื้นนํ้าเทาไหร ก็จะไมตอบก็ไมได ความจริงจะไมตอบทานก็ไมวาอะไร แตทานตอบวา บวก 80 จาก

ระดับนํ้าทะเล  คือจากระดับน้ําทะเล 80 เมตร พอบอกวา  บวก 80 พระพุทธเจาคะ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทานหยุดไปแลวก็หันมาทอดพระเนตรแผนที ่และบอก นายชางถา บวก 80 ตามแผนทีนี่ ้นํ้าก็ทวม
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หมูบานนี้ทั้งหมูบานซิ เพราะหมูบานนี้อยูที่ระดับนํ้า 79  น้ําทีจ่ะลนสันฝายนี่ 80 แตระดับหมูบานเหนือน้ํา 

79 ก็หมด ตั้งแตนั้นก็เปนทีรู่วาหามเดาเด็ดขาด และทราบวามีผู ใหญในหลายๆ หนวยราชการ ตกมาเปน

ประจํา ผมเปนอธิบดีกรมชลประทาน ผมไมใชวิศวกรชลประทาน ผมเปนวิศวกรเครือ่งกล ผมก็ไมรูเรื่อง

เทคนิคการวางแผนชลประทานหรอกครับ แตก็ทองไววาไมเดา และเวลาตามเสด็จฯ เปนอธิบดีใหมๆ ทําไม

ไปยืนอยูขางหลังคุณปราโมทย ทําไมไมยืนอยูขางหนา ยืนอยูขางหนาก็เสร็จนะซิ เพราะวาคุณปราโมทย ไม

กลัด เปนนักเรียนทุนอานันทมหิดล ที่เกงมาก และก็เปนนายชางที่อยูกองออกแบบ ออกแบบแหลงน้ําทั่ว

ประเทศ และพระเจาอยูหัวทานเปนวิศวกรชลประทานทีม่ีพระปรีชาสามารถมากทีสุ่ด ทานจะวางโครงการ

ชลประทานไดเอง ถาขืนผมไปยืนอยูขางหนา ทานรับสัง่อะไรผมก็ไมรูเรือ่ง ผมเลยตองหลบไปอยูขาง คอย

ถาเผื่อมีอะไรที่เปนนโยบายเราก็รับไป วันหนึ่งรวมโตะเสวย ทานก็รับสั่งหลายเรือ่งพอถึงเรือ่งน้ํา ทานก็

รับสัง่วา เอออธิบดีมีโครงการหนึง่อยูทีอุ่ดรเปนโครงการทีดี่มาก ควรจะรีบสราง เก็บน้าํไดตัง้ 30-40 ลาน

ลูกบาศกเมตร ก็ชวยราษฎรไดต้ังมากมาย ชือ่โครงการอะไรนะ ผมความจริงเงียบๆซะก็ได ทานก็ไมไดถาม

เจาะจง ทานก็เปรยๆ วาโครงการไรนะ ผมก็เปนอธิบดีกรมชลประทานก็เลยตอบไปหนอย ลําปลายมาศ พระ

เจาคะ ทานก็ทอดพระเนตรผม  ทานทรงพระเมตตา เพราะมีผูใหญนัง่เต็มโตะ แตทานกระซิบวาอธิบดีเสีย

ชื่อนะ ผมก็ใจหายวาบอยากมุดใตโตะ พอเสร็จแลวก็ออกไปถามนายชางดานนอกวาโครงการทีท่านรับสั่งที่ 

จังหวัดอุดรธานีนี ่คือโครงการอะไร ไดคําตอบวา ลําพันชาด เอาผมไปตอบวาลําปลายมาศ  แลวลําปลาย

มาศอยูไหน โนนอยูโคราชโนน คนละเร่ือง ทานถึงไดกระซิบเบาๆ เสียชื่อๆ  
ตอนหลังๆ ผมเคยตามเสด็จที่ จ.เพชรบุรี อางเก็บน้ําแมประจันต และมีอีกอางทีก่ําลังสรางอยูอาง

อะไรนะ ตอนนี้ผมใบกินเลย ทําเฉยเลย ไมรูจําไมได มารูทีห่ลังวาเปนอางเก็บน้ําหวยผาก ขืนตอบไปก็เสร็จ 

อันน้ีก็เปนเกร็ดเล็กนอยที่วา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีอารมณขันมากๆ และทรงมีเมตตากรุณา

มาก ๆ ที่จําติดหูเปนปาที่ทานเสด็จฯ ทรงงานที่หางไกล ทุรกันดาร ชาวบานก็เดือดรอนแสนสาหัส ยากจน

แรนแคน ทานรับสั่งวาที่เขามาอยูทํามาหากินอยูที่น่ี ที่เขาตองลําบากขนาดนี้เกิดจากปญหาดินเค็ม ปญหาฝน

แลง ไมใชเขาอยากอยูแตจําเปนตองอยูเพราะไมมีที่ และทีเ่ราชวยเขานีไ่มใชชวยตลอดไปแตชวยใหเขาได

ชวยตัวเองตอไป อันน้ีผมรูสึกเปนบุญของคนไทยเราที่มีพระเจาอยูหัว  
อยากเลาเรือ่งถนนดิสโกที่มีพระราชดํารัสเมื่อวันที ่4 ธันวาคม หลายทานคงทราบรายละเอียดบาง 

อยูที่จังหวัดกาฬสินธุ ตอนนัน้ผมเปนอธิบดีใหมๆ ทานเสด็จฯ เขาวงจังหวัดกาฬสินธุเราก็ไปรอทีว่าการ

อําเภอ สมเด็จพระนางเจาฯ เสด็จฯ ดวย พอใกลค่าํประมาณ 5 โมงครึง่ 6 โมงเย็น เฮลิคอปเตอรก็มาทุกคนก็

เตรียมตัว พอเสด็จฯ มา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถก็ลงมา แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไมไดเสด็จฯ ดวย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถก็เสด็จฯ ขึ้นที่วาการอําเภอซึ่งมีราษฎรรออยู แตวา

มีเฮลิคอปเตอรลําหน่ึงบินวนอยูรอบ ๆ ทานคงเสด็จฯ ไปดูอะไรสักอยาง ทาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ทานสมุ

หราชองครักษ ก็บอกวาเอาแผนทีม่าดูซิเดี๋ยวพระองคทานตองเสด็จฯ ไปที่ไหน ไอเราก็ไมรูจักพื้นที ่สักครู

ใหญทานเสด็จฯ ลงมาและตรัสวาเมือ่กี้ฉันบินวนดูเห็นลําพะยังแหงขอด และเปนหนาผาลึก ชวงหนาฝนมี

นํ้าทวม ชวงหนาแลงนํ้าจะแหงหมด ประเด๋ียวฉันจะไปดูเผื่อจะชวยชาวบานเขาได ทานก็ทรงชีไ้ปทีแ่ผนที่น่ี
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อยูตรงใกลๆ บานกุดตอแกน ทานก็เสด็จฯ ขึ้นไปบนที่วาการอําเภอ พวกเราก็ยังไมรูจะไปทีไ่หนทีล่ําพะยังที่

เปนหนาผา หรือเหวลึก อยูตรงไหนนี่นายอําเภอก็ไมรูจัก ปลัดอําเภอก็พอทราบ เพราะเดี๋ยวตองเปนคน

นําไป ทานเสด็จฯ ลงมามืดแลว ผมอยูในรถนํา ทานรองสมุหราชองครักษ ยศตอนนั้นก็ พลอากาศตรีสุพจน 

ครุตพันธ  ทานสุเมธ ตันติเวชกุล และผม รีบบึ่งไปเลยไปบานกุดตอแกน ทิ้งระยะใหหางเพราะไมรูวาอยู

ตรงไหนและเราตองนําเสด็จขบวน พอถึงที่บานแวะบานกํานันกอน เอากํานันไปดวยทานปลัดอําเภอสง

ภาษาอีสาน กํานันอยูไหม มีคนตอบวากํานันไปกรุงเทพ คราวนีก้็เดาสุมไป วิ่งไป รถแลนอยู มีชาวบานยืน

อยู 3-4 คน คนหนึ่งนุงผาขาวมาไมไดสวมเสื้อ ปลัดอําเภอก็สงภาษาคงจะถามวาลําพะยังทีเ่ปนหนาผาลึกนะ

อยู ตรงไหน รูจักไหม ในขณะนัน้ทานรองสมุหราชองครักษ พลอากาศตรีสุพจน ครุตพันธ ก็ควา เอา

ชาวบานขึ้นมานั่งดวยเลย นั่งเบียดกัน แลวแกก็ชี้ไปแลวสงภาษาทางภาคอีสาน ผมก็ฟงไมออก รถก็แลนไป

แลนไปครูหนึ่งหลายกิโลเหมือนกัน สักครูเลี ้ยงเขาทางเกวียน มันเปนทางเกวียนในชวงหนาแลงมันก็

กระเด็นกระดอน แกวงไป-มา มันไมใชทางรถยนต แลวรถยนตพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานก็

ทรงขับรถเองดวย ทานตามมาเราก็มองเห็นไฟอยูไกลๆ วิง่ไปตัง้หลายกิโล ซัก 3 กิโล มืดมาก เอาถึงทางตัน 

และทานปลัดอําเภอก็สงภาษากับราษฎรทีนุ่งผาขาวมา ตอนนั้นใจไมดีแลว รถยนตพระทีนั่่งก็ตามมาถึง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานก็ลงมา แลวทานก็บอกวา อธิบดีจะพาฉันไปดิสโกที่ไหนน่ี  คือจังหวะที่

ทานทรงรถยนต ชวงน้ันดิสโกกําลังฮิต ก็ตอบวาขาพระพุทธเจาไมทราบวาทีนี่ท่ีไ่หนพระเจาคะ ทานบอกวา

เลี้ยวมาผิด  บานกุดตอแกนตองเลีย้วขวา รถนํานะเลีย้วซายก็เลยตองเลี้ยวตามมา ก็ตองเลีย้วขวาไปสัก 2-3 

กิโลและไปไดไหม ปลัดสงภาษากับราษฎรและบอกวาไปได แตตองยอนไป 5 กิโล แตตองเสด็จพระราช

ดําเนินตอนนัน้เวลา ประมาณทุมครึง่ ทานบอก ถามซิสมเด็จพระนางเจาทรงงานถึงไหนแลว และก็มีวิทยุ

ตอบกลับมาวา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถยังไมทรงงานเลย ทรงงานกอนทีจ่ะเยีย่มเยียนราษฎร  

ทรงงานนี่ใชระยะเวลามาก มีทัง้ราษฎรที่ฝกอาชีพพวกเราคงเคยเห็นทีละราย ๆ ทานสอบถามสารทุกขใช

เวลาเยอะ  นี่ยังไมไดทรงงานก็ กูดมอรนี่ง พระเจาอยูหัวทรงลอ และกลับไปหาจุดทีเ่ปนลําพะยังหนาผาลึก

ใหได ขบวนรถก็กลับไป กลับไปก็เปนถนนลูกรังซัก7-8 กโิลเมตร หมดถนนตองเดิน ทกุคนกเ็ดิน ทรงเดินก็

มีคนนํา ก็จะผานบานราษฎรซึง่มีสระน้าํเขาก็กั้นรั้ว กันวัวควายลงสระน้ํา มีรั้วลวดหนามพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวก็ทรงขอผาน เจาหนาที่ก็มาดึงลวดหนามขึ้น อีกคนก็กดลง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็กม

มุดผาน ผมก็ยืนมองคิดในใจจะมีพระเจาอยูหัวประเทศไหนในโลกมุดรั้วลวดหนามไปตามทองนา เสด็จ

พระราชดําเนินไปกลางค่าํกลางคืน ตามทองทุงนาเพื่อหาน้ําใหราษฎร ทุกคนกมมุดรัว้ตามพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทานยังหันมามองอีกและบอกวาอธิบดีอยาลืมซอมรัว้ใหดวย และเดินไปจนถึงจุดตรงนีแ้หละ

ลําพะยัง เหวลึกมากน้าํแหงขอด ทานบอกวาแมน้าํทางอีสานอยาง น้ําก่าํ ลําพะยังที่ลึกเพราะวาหนาฝนนํ้า

แรงมาก แมนํ้าที่คดเคี้ยวก็จะทวม พอหนาแลงไมมีนํ้าลองไปพิจารณาหาทางวาเราจะทําอยางไร จะทําประตู

กั้นในที่ที่เหมาะสมและพอหมดฝนก็จะเก็บน้ําไดจะสูบมาชวยชาวบานเขา ทางกรมชลประทานก็ดําเนินการ

สนองพระราชดําริ คือ ไปสรางประตูไวทีน้่าํก่าํหลายประตู  หลายทานคงทราบ ทานผูวาราชการจังหวัด

นครพนมอาจจะเรียนใหทราบ เสร็จแลวก็ทานประทับอยูสักครูใหญ ๆ แลวทานก็เสด็จกลับ ผานทางที่
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ราษฎรกําลังตีขาวอยูประมาณ 5-6 คน เปนผูหญิงผูชาย ทานก็หยุดและรับสัง่ถามถึงทุกขสุขเปนอยางไรทาน

หยิบรวงขาวมาพบวาไมมีเม็ดขาวมีเม็ดขาวลีบ ๆ อยู 2-3 เม็ด ทานรับสั่งวาทําไมเปนอยางนี้ ราษฎรตอบวาป

น้ีแลงมากและตนกลาตายหมด ก็ปลูกไปแบบใชน้ําคาง ขาวไมพอกินได 4-5 ถังอดอยาก พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทานรับสั่ง และสังเกตดูพระพักตรทานเศราหมองมาก ทานก็รับสั่งกับพวกเราบอกวาสรางอาง

เก็บน้ําที่ลําพะยังที ่  อ. เขาวงน้ํามันจะไมพอหรอก แตถาสงมาดวยทอก็จะประหยัดน้ําไมรั่วไหล ไมซึม 

พยายามสงมาชวยชาวบานเขา และลําพะยังนี่เก็บน้าํไดขามภูเขาไปที่ จ. มุกดาหารนีม่ีลําหวยไผ  ทรงพระ

ปรีชาสามารถเปนสิ่งมหัศจรรยมาก ทานทรงทราบละเอียดวาหวยไผจะเก็บน้าํไดเกือบ 10 ลานลูกบาศก

เมตร และแถบน้ันใชนํ้าไมมาก และนํ้าก็เหลือเหลืออีกหลายลานลูกบาศกเมตร ถาเจาะอุโมงคผันน้าํมาเติมที่

ลําพะยัง เปนพระราดชําริเกี่ยวกับการผันน้ําเปนครัง้แรกขามลุมน้าํ ขณะนี้อุโมงคเสร็จเรียบรอยแลว ผมคิด

วานีเ้ปนเพียงเกร็ดเล็กเกร็ดนอยแตที่วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทั่วทั้ง

ประเทศมาตลอดระยะเวลากวา 60 ป ทานทรงพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะในเรือ่งแหลงน้ํา มหัศจรรยจริง 

ๆ ทานวางโครงการไดละเอียดเกือบจะมากมาย โครงการใหญ ๆ ทานจะวางโครงการดวยพระองคเองเกือบ

ทั้งสิ้น ซึ่งแมแตกรมชลประทานเองยังนึกไมถึง ลุมน้าํปากพนัง ดวยพระบารมีเขือ่นใหญๆ ก็ไดสรางสําเร็จ  

ตัวอยาง เขื่อนปาสัก เขื่อนทาดาน ปากพนังและแควนอย แควนอยน่ีทานรับสั่งมา 30 ปแลว พ.ศ.2525 ใหเรง

สรางหวยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี เขื่อนแควนอยปจจุบันก็สรางเสร็จแลวที่พิษณุโลก เร่ิมสงน้ําไดแลว ผมได

ไปเยี่ยมเยียนราษฎรบอกวาตัง้แตปูยาตายายไมเคยทํานาได 2 ครั้ง คราวนีม้ีน้าํสงมาแลว และสงเขาพื้นที่

การเกษตรไดตัง้ แสนกวาไร ก็เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที ่สุดไมได เขื ่อนหวยโสมงที่ปราจีน ก็

เหมือนกัน เพิ่มจะเริม่โครงการหลังจาก 30 ป ทีม่ีพระราชดําริเขือ่นทาดานทีน่ครนายก โดยเฉพาะแนวทาง

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานทรงเปนหวงเร่ืองสิ่งแวดลอมอยางยิ่ง ทานบอกวาในจังหวัดนครนายก 

จะประสบปญหาน้ําทวมทุกป ถางั้นขอใหหาทางไปสรางเขือ่น นายชางชลประทานเขาไปดูพืน้ที่ ใหหาทาง

ไปสรางเขื่อนจุดทีเ่หมาะสมที่สุด ที่น้าํตกเหวนรกเปนที่กวางใหญ เก็บน้าํไดเยอะพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวทานบอกวาไมไดหรอกทีนั่่น กระทบสิง่แวดลอมมากอยูกลางเขาใหญเก็บไวเถอะ เราลงมาสรางที่

เชิงเขา แพงหนอยแตวาคุมคาเราก็เลยสรางเขื่อนทาดานและก็เปนไปตามที่มีพระราชดําริทุกประการ เด๋ียวน้ี

ดีแลวถาไมมเีขื่อนทาดานจะน้ําทวม เมื่อกอนทวมทุกป เร่ืองเลายังมีเรือ่งที่ถวายงานตอนตามเสด็จฯ อีกมาก

แตวนัน้ีเวลาพอสมควรแลว ขอขอบคุณ และขอจบเพียงแคน้ี 
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สรุปการนาํเสนอการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจกพระราชดาํริ : 
การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค 

 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสามารถ จันทรโคตร หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี 

 โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริในจังหวัดอุบลราชธานี มีหลายหนวยงานทีท่ําหนาที ่  

ประกอบดวยโครงการสําคัญๆ ดังนี้ 

1. โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนมีที่

ตัง้อยูที่บานสมเด็จ ตอนนั้นมีปญหาเรื่องผูกอการรายคอมมิวนิสตโดยเฉพาอยางยิง่ประเทศกัมพูชา ทางผู

บัญชาการกองกํากับสุรนารีสมัยนัน้คิดวานาจะมีสวนประสานการจัดตั้งศูนยประสานการพัฒนาพื้นที ่

ชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี จึงไดประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได

มอบหมายใหสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมกันจัดการระบบ หลักการคือ เพือ่ชวยเหลือราษฎร

ในพื้นที่ใหมีที่ทํากินเปนของตนเอง มีการจัดหาแหลงน้ําเพือ่สงน้ําเขาแปลงเกษตรกร มีการปรับปรุงการใช

ทีดิ่น การใชน้าํอยางประหยัดปลูกพืชหมุนเวียน เปนที่มาของโครงการ เดีย๋วนี้จัดตัง้เปนโครงการพัฒนา

พื้นที่ชายแดน โดยมหีนวยงานทหารพราน กรมทหารราบที่ 26 เปนผูดูแลประสานงาน 
2. โครงการพัฒนาเพือ่ความมัน่คงเฉพาะพืน้ที่ปาดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังอยู ถนนอุบล-

พิบูลมังสาหาร อยูในเขตอําเภอวารินชําราบ ในภารกิจกรมทหารราบที่ 6 เปนผูประสานงาน เรามีการ

ประสานงานกับสวนราชการที ่เกี ่ยวของเพื ่อใหการชวยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาอาชีพการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การรักษาความมั่นคงปลอดภัย เปนศูนยประสานงาน พื้นที่ที่

ดําเนินการจะอยูในเขตอําเภอภายใตขอบเขตพืน้ทีข่องปาดงนาทามทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ไดเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บานมวงขาม อําเภอศรีเมืองใหม ซึ่งมีปญหาในเรือ่งการคมนาคม 

ปญหาที่ทํากินราษฎรจึงไดมอบหมายใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงานโครงการพื้นทีเ่พื่อความมัน่คงเฉพาะ

พื้นที่ขึ้น โดยมีกรมทหารราบที่ 6 เปนศูนยประสานงาน ประสานงานดานชีวิต การปองกันรักษาปา ในพื้นที่

อําเภอโขงเจียม ศรีเมืองใหมรับผิดชอบทั้งหมด 18 หมูบาน  เปนหมูบานหลัก 3 หมูบาน หมูบานบริวาร 15 

หมูบาน ขณะน้ีไดดําเนินการเกีย่วกับการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ เนนราษฎรทําการเกษตรโครงการในสวน

ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มีศูนยศิลปาชีพอุบลราชธานี ซึ่งเดิมมีโครงการสงเสริมศิลปา

ชีพที่บานยางนอย เปนที่ตั้งของศูนยศิลปาชีพพื้นทีท่ั้งหมด 424 ไร จําแนกสวนของศิลปาชีพ 214 ไร เปน

ฟารมตัวอยาง 210 ไร ในสวนของศิลปาชีพมีสมาชิก 310 คน เปนสมาชิกเริม่ตน 36 คน และสมาชิกสมทบ 

274 คน ในสวนน้ีมกีองทนุพระราชทาน 50,000 บาท อีกสวนหน่ึงคืออาคารผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑศิลปาชีพ  

ผลิตภัณฑเกษตรของโครงการฟารมตัวอยาง มีรานอาหาร สวนที ่3 เปนฟารมอนุรักษมี พื้นที่ 50 ไร กรมปา

ไมดูแลอยู ในสวนของฟารมตัวอยางเปนแหลงการจางงานสงเสริมรายไดใหแกราษฎร เปนสมาชิกในพืน้ที่

และพื้นที่ใกลเคียง เปนแหลงเรียนรูในเรือ่งของการทองเทีย่วเชิงเกษตรเปนแหลงอาหารปลอดภัย ในสวน
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ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ลักษณะของโครงการเปนลักษณะของเกษตร

ผสมผสานภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมเปนเรือ่งของการปลูกพืช การผลิตของกรมปศุสัตว 

การพัฒนาที่ดิน การแปรรูป การประมง โรงสีขาวและการขยายผลซึ่งในชวงนี้สมาชิกกําลังทําอยูที่ฟารม

ตัวอยางไดผลผลิตเปนจํานวนมาก ถือวาเปนผลสําเร็จที่มีการทําอยางตอเน่ือง สําหรับกลุมสมาชิกกลุมทอผา

ไหม มีสมาชิกทําอยูท่ีศูนยศิลปาชีพบานยางนอยและบางคนนําไปทําที่บาน 
การบริหารจัดการของจังหวัดอุบลราชธานี มีคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

ระดับจังหวัด มีทานผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และทานรองผูวาราชการจังหวัดนายสุรพล สายพันธ 

เปนรองประธาน นอกจากนีห้นวยงานทีเ่ปนคณะกรรมการยังมีหนวยงานทหาร จาก ร.6 มทบ.22 และสวน

ราชการจังหวัดที่เกี่ยวของ และมีนายอําเภอเปนคณะทํางาน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนคณะทํางานและ

เลขานุการ คณะกรรมการชุดนีม้ีการประชุมเปนระยะ เพือ่สงเสริมและสนับสนุนโครงการใหมีความ

ตอเน่ือง  
สรุปวาโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนมากมายถึงแมจะประสบปญหาการขาดแคลน

น้ําก็ตาม ในสวนของโครงการของ สํานักงาน กปร. ก็มีมากเชนกัน เชน โครงการสงเสริมอาชีพ การศึกษา 

ฯลฯ ในฐานะชาวเมืออุบลราชาธานีขอเปนตัวแทนผูเขารวมสัมมนาฯ จังหวัดอีสานตอนลางรวม 9 จังหวัด 

 
จังหวัดอํานาจเจริญ ผูแทนจากสํานักงานจังหวัดอํานาจเจริญ 

 นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังนี้ 

1. โครงการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไมมี 
2. โครงการในสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี มี 1 โครงการ ไดแก  
 -  โครงการฟนเทียมพระราชทาน 
3. โครงการในสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ มี 1 โครงการ ไดแก 

- โครงการศูนยศิลปาชีพบานสรางถอ  

- ฝายลําเซบายบานสรางถอนอก ต.สรางถอนอย ระยะที่ 1 พื้นที่ 19,800 ไร 
4. โครงการในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มี 1 โครงการ ไดแก 
 -  โครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ 
5. โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มี 4 โครงการ ไดแก 

- โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตชด.  
- โครงการพฒันาเด็กและเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร  
- โครงการสาํรวจเกลอืไอโอดิน  
- โครงกอสรางหอถังสูง 

6. โครงการในสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ ไมมี 
7. โครงการในพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มี 2 โครงการ 
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- โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

- โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว 
8. โครงการทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน มี 1 โครงการ 

- โครงการ TO BE NUMBER ONE 

 
จังหวัดยโสธร นายภัทรธรณ เทียนไชย รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร และคณะ 
 กลาวรายงานผลการดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดยโสธร มีจํานวน 3 

อําเภอ โดยจังหวัดตองการทําใหเปนรูปธรรม ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในจังหวัด มีจํานวน 7 

โครงการ โดยจะนําเสนอผานทาง วีดีโอ และขยายความเพิ่มเติมอีกคร้ัง 
 ขอนําเสนอโครงการสําคัญๆไดแกโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึงอันเน่ืองมาจากพระราช 

ดําริ เปนพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมราษฎรบานคําน้ําสราง ตําบลคอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543  ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมี

พระราชดําริใหพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรวม  ดังน้ี 

1.พฒันาขดุลอกหนองอ่ึงใหเปนแหลงนํ้าสาธารณประโยชน เพื่อทําการเกษตรและขยายพันธุปลา 

2. พัฒนา/ปรับปรุงพืน้ทีส่ภาพดินโดยปลูกตนไมและหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของ

ดิน 

3. ฟนฟูสภาพปาโดยรอบหนองอ่ึง ใหคนสามารถอยูกับปาไดอยางเกื้อกูลกัน 

ลักษณะการดําเนินงานเนนการรวมกลุมพัฒนาอาชีพไดหลากหลาย โดยจังหวัดจะพัฒนาเปนศูนย

เรียนรูตอไป การดําเนินงานไดจัดตั้งคณะทํางานเพือ่ติดตามผลการดําเนินงานใหมีความตอเนือ่ง เพราะ

ปญหาพบวา เดิมคณะทํางานไมมีคนกลางทีจ่ะบูรณาการ ประสานงาน ติดตามผลการดําเนินงานระหวาง

สวนราชการตางๆ จึงไดกาํหนดใหมีผูประสานงานและทางอําเภอเปนฝายเลขาฯ ทําหนาที่ประสานงานสวน

ราชการตางๆ เร่ืองงบประมาณมีความสอดคลองกับงบปกติ เปนโครงการที่เสริมกันไดเปนอยางดี 

 การดําเนินงานในพืน้ทีเ่นนการทําประชาคม มีแหลงน้าํอุดมสมบูรณ เปนพืน้ทีสู่ง ควรทํางานให

เห็นเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูใหแกประชาชนทั่วไป อยางมีสวนรวม ทั ้งจังหวัดยโสธร และมี

นโยบายในการคนหาจุดเดนของแตละอําเภอในดานตางๆ ตั้งเปนเจาภาพตามความถนัด จะผลักดันโครงการ

หนองอ่ึงใหเปนศูนยเรียนรู นําองคความรูตางๆ ไปขยายผลสูราษฎรใหเปนรูปธรรม 

 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 นําเสนอโครงการที ่สําคัญในจังหวัดไดแก โครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื ่องมาจาก

พระราชดําริ มีการดําเนินการผลิตและรวมผลิตภัณฑภายในศูนยเพื่อใหเกษตรกรเอาขาวมาแลกเปลี่ยนขาว

พันธุดีเพื่อใชทุกป โดยหมุนเวียนกันเร่ือย ๆ โดยการเอาขาวพันธุดีไปแจกจายเพือ่กระจายใหทั่วถึง แจกพันธุ
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ไมผลตาง ๆ ชวงที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ พรอมกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

เสด็จเยีย่มราษฎร เมือ่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2543 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดมีพระราชดําริ

สรุปไดวาที่นี่มีปญหาเรื่องดินดานใหพิจารณาชวยเหลือราษฎรดานการปรับปรุงดิน และดานน้ําชวยเหลือ

ราษฎรดวย การดําเนินงานสนองพระราชดําริเรื่องดินได สงเสริมใหราษฎรมีการทําปุยหมัก ทําน้ําหมัก

ชีวภาพ ปลูกพืชคลุมดิน ตัวอยาง ปอเทือง ถัว่ ฯลฯ รณรงคไถกลบตอซังขาว ปจจุบันผูวาราชการจังหวัดศรี

สะเกษ ใหการสนับสนุน  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทานไดเสด็จฯ 

มาอีกคร้ังมีพระราชดําริสรุปความวาใหกรมปาไมจัดหาพื้นทีท่ําโครงการสงเสริมอาชีพเพือ่ใหคนอยูรวมกับ

ปาโดยไมทําลายปา อําเภอภูสิงห เปนพื้นที่ชายแดน มีปาไมมาก แตประสบปญหาราษฎรบุกรุกพื้นที่มาก 

ปจจุบันยังมีปญหาอยู  ดังนั้น การดําเนินงานสนองพระราชดําริ ดานปาไมจึงมีกระบวนการฟนฟูปาไม มี

สวนปา ตัง้สวนปาขึน้มา การพัฒนาอาชีพราษฎรสามารถประกอบอาชีพบริเวณทีม่ีปา มีการอบรมเยาวชน

รักปารักนํ้า เมื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหกับเยาวชนในการรักปา จะไดเห็นความสําคัญปาไมและอบรม

เกษตรกรควบคูไปดวย พรอมๆ กับการดําเนินงานสนองพระราชดําริ เร่ืองนํ้า  
 โครงการสงน้ําพื้นที่การเกษตร อําเภอภูสิงห พื้นที่สงนํ้า 1,000 ไร  มีการดําเนินการกอสรางพืน้ทีส่ง

นํ้าในศนูยฯ และรอบศนูยฯ กําลังสรางอีกสวนหนึง่เสร็จไปแลว โครงการปรับปรุงอางเก็บน้าํหวยเลา พื้นที่

สงน้าํ 800 ไร กอสรางเสร็จแลวป 2548 สงน้าํให 3 หมูบาน เปนโครงการชลประทานขนาดเล็กครอบคลุม

พืน้ที่ไมมาก โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําหวยหินแตก อําเภอภูสิงห พื้นที่สงน้ํา 800 ไร กอสรางเสร็จ

เรียบรอยแลว โครงการปรับปรุงอางเก็บนํ้าหวยไข พื้นที่สงนํ้า 500 ไร สรางเสร็จป 2550  
 การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดมีการบริหารจัดการดังนี้ 

1. แตงคณะกรรมการขับเคลือ่นและติดตามผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ เพือ่ทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และแกไขปญหา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
2. มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด กํากับและติดตามการดําเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพืน้ทีอํ่าเภอทีไ่ดรับมอบหมายอยางใกลชิด 

และรายงานใหคณะทํางานระดับจังหวัดทราบ 
3. กําหนดใหสวนราชการที เ่ปนหนวยงานรับผิดชอบโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริทุกโครงการ สลับหมุนเวียนกัน เพื ่อนําเสนอความกาวหนา ผลการ

ดําเนินงานตอที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ  

 
จังหวัดบุรีรัมย โดยรองผูอํานวยการความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย   

พืน้ที่จังหวัดบุรีรัมยมีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริจํานวน 35 โครงการ การบริหารจัดการ

โครงการฯ ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานขึ ้นมีผู วาราชการจังหวัดเปนประธาน มีการประชุมติดตามการ

ดําเนินงานขับเคลือ่นโครงการมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูโครงการพระราชดําริ ประจําทุกอําเภอ 23 แหง  มี
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การขยายผลไปยังหมูบานอยางนอยหมูบานละ 1 กิจกรรม โดยการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นทีเ่พือ่ให

โครงการฯ เปนรูปธรรมและมีการดําเนินการอยางตอเนือ่งและมั่นคง ซึง่ในระดับนโยบายไดมีการกําหนด

โครงการฯ ขยายผลไวในงบประมาณการพัฒนาของจังหวัด สําหรับดานการประชาสัมพันธนัน้ ทางจังหวัด

ไดขอความรวมมือจากทุกภาคสวน ประชาสัมพันธและสงเสริมการอํานวยการโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริไปสู องคกร/ประชาชน ซึ ่งในหวงที ่ผานมา 5 ธันวาคม 2552 ทางจังหวัดไดจัดกิจกรรม

ขับเคลื่อนการขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การเรียนรูโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ทุกอําเภอและประกาศเจตนารมยในการขับเคลือ่นขยายผลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ การจัด

นิทรรศการ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงาน 
 สําหรับผลการดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ สําคัญของจังหวัดบุรีรัมย ที่เปน

ตนแบบของจังหวัดไดแก ศูนยการพัฒนาสวางดินแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมย สืบเนือ่งจากป พ.ศ. 2518-2521 มีปญหาความขัดแยงระหวางไทย-กัมพูชา บริเวณอําเภอ

ละหานทราย ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอทําใหการสูรบระหวางรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสตในสมัยนั้น ตั้งแตป 

พ.ศ. 2518 มาจบป พ.ศ. 2526 มีการสูรบทําใหราษฎรไดรับความเดือดรอน ความไดทราบถึงพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ จึงไดพระราชทานพระราชดําริใหกรมชลประทานสรางอางเก็บน้าํคลองมะนาว ขึ้นเมื่อป 

พ.ศ. 2521 เพื่อที่จะใหราษฎรมีแหลงนํ้าสําหรับประกอบอาชีพเพื่อการเกษตรและนําราษฎรที่กระจัดกระจาย

บริเวณน้ันรวบรวมจัดตัง้เปนหมูบานใหอยูใกล ๆ มีเวรยามสามารถปองกันดานความมัน่คงปลอดภัยได ผล

จากการสูรบ พ.ศ.2526 มีผูเสียชีวิตไป 110 คน บาดเจ็บ 222 คน สูญเสียอวัยวะ 104 คน ทําใหเกิดโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงพระราชทานหลายโครงการฯ แตขอ

ยกตัวอยางแคจุดเดียว หลังจากที่ไดสรางอางเก็บน้าํคลองมะนาว ไดพระราชทานแนวทางคือใหภาคสวน

ของรัฐผนึกกําลังกันทําแผนงานใหเปนอันเดียวกัน นํามาสูกรอบแผนงาน 5 ประการ คืองานพัฒนาแหลงน้าํ

เพื่อการเกษตรซึ่งพระองค ใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ และงานพัฒนาอาชีพทุกสาขา งานโครงสราง

พื้นฐาน สมัยน้ันคือ การสรางเสนทางเพื่อใหเขาถึงราษฎรทุกหมูบานไดรวมกลุมจัดตัง้เปนหมูบาน ทหารได

ตัดเสนทางยุทธศาสตรขนานกับแนวชายแดน หางจากแนวชายแดนออกมา 5-7 กิโลเมตร เพื่อกันเขตพื้นที่

ปาใหหางจากแนวปา แนวปองกันประกอบกับเทือกเขาพนมดงรักทีย่าวขนานไทย-กัมพูชา เปนแหลงน้ํา 

สรางอางเก็บน้าํสําหรับเก็บน้าํไวใชประโยชนในพืน้ทีก่ารเกษตรดานลาง ในขณะเดียวกันไดประโยชนกับ

ทางทหารเปนแนวปองกันตามที ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงพระราชทานแนวพระราชดําริไว

ขณะเดียวกันก็จัดต้ังหมูบาน ไดสรางหมูบานไว 14 หมูบาน เนื่องจากพืน้ที่ตรงนัน้มีความสมบูรณของปาไม 

ใหราษฎรที่กระจัดกระจายมาอยูรวมกันชวยดูแลปาไมดวย ตั้งแตหมูบานสวางแดนดินและจัดที่ทํากินให

ดวยครอบครัวละ 15 ไร 
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 -  งานพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิต เปนงานที่เขามาชวยกันในชวงนั้น เดิมคือ พื้นที่อําเภอละหาน

ทราย จากอางเก็บน้ําคลองมะนาวขยายผลไปยังอางเก็บน้าํลําตะคอง ลําตะเคียน ตามสายน้าํ จะมีอางเก็บน้าํ

กัน้ตามแนวชายแดน 
 -  กองทัพภาคที ่2 ไดเอาพื้นที่อําเภอละหานทรายเปนพืน้ที่หลักในการขยายผล (อันนี้เปนรูปแบบ

หมูบานที่เราจัด ทายอางมีพื้นที่ที่เราจัดไวให มีอางเปนระยะ ๆ ที่กรมชลประทานไปสรางมีเทือกเขาพนมดง

รัก เปนการขยายผลจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว) สุดทายการตอสูจบลงป พ.ศ. 2526 

ศูนยการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดเปน 2 รูปแบบ ไดแก ระดับจังหวัด และ ระดับพื้นที่ 
 สมัยกอนมีมานานแลว คณะทํางานผูวาราชการจังหวัดไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดทาน

ใดทานหนึง่เปนหัวหนาคณะทํางานระดับพื้นทีม่ีนายอําเภอเปนหัวหนาคณะทํางาน จากผลการดําเนินงาน

หลังป พ.ศ. 2526 มาก็ไดดําเนินการใหเปนแหลงสาธิตเพื่อการประกอบอาชีพทุก ๆ สาขาเปนศูนยกลางดาน

การพัฒนา ชวยเหลือราษฎรในพื ้นที ่โครงการ เปนแหลงฝกอบรมเจาหนาที ่ปลดประจําการ สถานที ่

ดําเนินการศนูยพฒันาโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  ใชพืน้ที่หลักคือ พื้นที่ที่มีการพัฒนาทีดิ่น มีการ

สงเสริมการประกอบอาชีพ ฯลฯ มีงานชลประทาน คือการอางเก็บน้าํคลองมะนาว มีการพัฒนาปรับปรุงดิน 

สงเสริมอาชีพ พืชหลักคือขาว 1 ป/3 ครัง้ ปลูกขาวโพด ปลูกหมอนเลี้ยงไหม การประมงน้าํจืดของกรม

ประมง มีศูนยอาชีพสงเสริมเลี้ยงสัตว โดยกรมปศุสัตว มีพื้นทีดู่แลเกษตรกรที่ตองการปลูกหญาเลี้ยงสัตว 

เลี้ยงวัวในชวงฤดูแลง มีโรงสีขาวพระราชทาน มีกําลังผลิตถึง 40 ตัน แตกอนอยูนอกชุมชน ปจจุบันมีชุมชน

เยอะ จึงตองอยูหางจากชุมชน มีปญหาเรื่องการจัดการ กําลังหาที่จัดตั้งใหม (มีปญหาในเรือ่งสิ่งแวดลอม) 

อุตสาหกรรมก็มีการผลิตอาหารสําเร็จรูป แตมาเสียหายตอนป 2544 เปนเรื่องของอุปสรรคแตก็ไมไดทิง้ 

ไดมาทําเปนโครงการวิสาหกิจชุมชน ระดมหุนกันและมาทําโครงการฯ มีการปลูกพืชพลังงานทดแทนมีการ

เก็บคาเชา มีการนําผลิตภัณฑของดอยคํามาจําหนาย มาเริม่ใหม 2 ปที่แลว การปนผลใหมของวิสาหกิจ

ชุมชน 12 เปอรเซ็นต ถือวาประสบความสําเร็จอยู อีกงานหนึง่คืองานสงเสริมไมผลและไมยืนตน ที่ดิน 

เกษตรบุรีรัมย เปนตัวหลักในขับเคลื่อนเรียนรู ปจจุบันนักศึกษาเขามาเรียนรูประมาณ 500 คน เรียนเร่ือง

การเกษตร การบริหารจัดการเกษตร ความรูในเรื่องเทคโนโลยีและการเกษตรเปนลูกหลานในแถบนั้น 

อุตสาหกรรมในครัวเรือนก็สงเสริม งานพัฒนาปาไมสําคัญมาก พื้นที่นั้นเปนพื้นที่ติดกับอุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปาดงใหญ งานอื่น ๆ ไดแก การปรับปรุงคุณภาพชีวิตปจจุบันลงตัวแลวกอนหนานั้นมี

การสรางโรงเรียนรมเกลา โรงเรียนอนุบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ป พ.ศ. 2523-2526 ดานศูนยศิลปาชีพทายอาง

เก็บน้ํา 2 กลุม    มีสมาชิก 143 ราย มาใหม 91 ราย จัดตั้งป พ.ศ. 2522-2526 มาเรือ่ย ๆ ความตอเนือ่งของ

โครงการดําเนินงานแบบมีคณะทํางานจังหวัด คณะทํางานระดับอําเภอ มีสวนราชการตาง ๆ ประสานงาน

กัน ปจจุบันใชงบประมาณปกติและ ยดึแนวพระราชดําริที่พระองคทรงพระราชทานไว เนนการศึกษา เรียนรู

ฝกอาชีพ พัฒนาเทคโนโลยีดานการเกษตรซึง่มีงานรับผิดชอบอยูทุกเน้ืองาน โดยเฉพาะอยางยิง่วิทยาลัย

เกษตรกรรมเปนตัวหลัก (เนนการเรียนรู) มีการปฏิบัติจริง สมาชิกกลุมทายอางทัง้ 2 อาง ทําใหเห็นกิจกรรม

ตาง ๆ วาผลผลิตไดเทาไร เปนตัวชี้วัดทีช่ัดเจนมาก คณะทํางานมีการประชุมกันเปนระยะ ๆ ระดับจังหวัด 
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ระดับอําเภอ   ในรอบ1 ปที่ผานมามีการประชุมกันบอย มีการดําเนินการโดยกลุมสมาชิก มีการบริหาร

จัดการ มีรูปแบบ/ผลงานของกรมชลประทน จากการที่ไดดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. 2521 แตเดิมการจัดการ

น้ําในทายอางไมเปนระบบ แตปจจุบันมีการบริหารจัดการน้ําที่ดี จนไดรับรางวัลที่ 2   เมื่อปที่แลว มีความ

เขมแข็งมาก โดยไมตองมีภาครัฐมาใหความชวยเหลือ ปจจุบันจาก 400 กวาไร ขยายไปกวา 5,000 ไร มี

หัวหนากลุม มีเขตการจัดการ มีสมาชิกทายอาง ถาพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะรองไหเลย ราษฎร

ที่ละหานทรายไดรวมตอสูมาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 โดยสรุปป พ.ศ. 2523 เปนตนมายังยืนอยูในวัตถุประสงคเดิม คือสาธิตเปนศูนยกลางในการบริหาร

จัดการและการฝกอบรม ผลงานตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ราษฎรมาทําที่

จังหวัดบุรีรัมย มาทําปาชุมชนหรือโครงการพิทักษปาเพื่อรักษาชีวิต ไดเคยสงเขาประกวดน้ํามาจากปา ถาไม

มีปาไมมีน้ํา ไดนําราษฎรไปดูงานทุกครั้งทีม่ีโอกาสอยากจะเรียนเชิญใหทุก ๆ ทานไดไปบางที่จังหวัด

บุรีรัมย พื้นทีป่าประมาณ 2,000 ไร นางศิรินทิพย  เรืองรอง เปนตัวอยางหนึง่ทีไ่ดนอมนําแนวพระราชดําริ

แกมลิงมาดําเนินการจนประสบผลสําเร็จในป 2548 อยูที่อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย มีน้าํไหลผานทีห่นา

บาน ที่บานแหงแลง ดูทีวีจึงเอาแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาคิดและทํา มีการดักคลอง

เอาน้าํเก็บไวใสคลองเกษตรใชในไรนา ทําตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว จึงฝาก

นําเสนอไวตรงนี ้คนดีเพือ่สังคมอีกคน กํานันทองคํา อาศัยอยูบานมวงเจริญ อําเภอพลับพลาชัย จังหวัด

บุรีรัมย ทําอะไรก็ตามคิดดวยตัวเองกอนและไดนอมนําเอาพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา

ใชในเรื่องของสหกรณทําอยางไร มีการรวมกลุมนําพืน้ฐานดั้งเดิมสมัยปูยามาประยุกตใชกับเทคโนโลยี 

สภาพสังคมปจจุบัน ทําอยางไรใหชุมชนเขมแข็ง  ปจจุบันบานมวงเจริญมีเงินทุนหมุนเวียนไมพึง่กองทุน

หมูบานจํานวน 12 ลานบาท ทํามานานแลวตัง้แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดําริ

เร่ืองสหกรณ ใครอยากไปดูงานเชญิได แตสิง่ทีเ่ราเห็นคือ ความเสียสละ ไปเปนวิทยากรบรรยาย อีกคนนาง

จําเนียร  อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย เปนผูใหญบานผูหญิง สโลแกนรักทองถิน่อยูอยางพอเพียง นอม

นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชจนเปนผลสําเร็จ รูจักพอมีการกําหนดกฎ กติกาขึ้นในชุมชน มีรานคามี

กฎ กติกา มีคุ มตาง ๆ บริหารจัดการไดดีอยูบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ อีกทานเปนอาจารย (เกษียณแลวประมาณ 2 ป) ทําเกษตรทฤษฎีใหมในพืน้ทีต่นเอง 20 ไร ตาม

สัดสวนตามพระราชดําริ ตําบลประคํา อําเภอประคํา จังหวัดบุรีรัมย มีความเสียสละมาก มีการจัดการน้าํใน

พื้นที่ 20 ไร 
  การบริหารจัดการจังหวัดไดมีการจัดตั ้งคณะทํางานเพื ่อติดตามผลการดําเนินงาน 

ความกาวหนาของโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่อยางตอเนือ่ง โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ

รายงานผลการดําเนินงาน 

 
จังหวัดสุรินทร โดย ผูแทนสํานักงานจังหวัดสุรินทร 
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 โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริมีทัง้หมด 29 โครงการ เปนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

20 โครงการ ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 3 โครงการ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 5 โครงการ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จํานวน 1 โครงการ ทั้งหมด 29 โครงการ  
 แนวทางบริหารจัดการโครงการตามคําสัง่กระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดและอําเภอมีการไป

ศกึษาดูงานของศนูยเขาหินซอนฯ ในขณะเดียวกนัในระดับอําเภอมีผูนําชุมชน หมูบานไปดูงานหลายคร้ังใน

ระดับจังหวัดมีการตั้งคณะทํางานติดตามกํากับดูแลมีผู วาราชการจังหวัดเปนประธานมีผู แทนจากอําเภอ 

หนวยงานเอกชนมารวมดําเนินการสําหรับการขยายผลจังหวัดไดมีการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริตลอดมาต้ังแตป พ.ศ. 2552 จนถึง พ.ศ. 2553 ไดสนับสนุนงบประมาณ 14 ลานบาท 17 

โครงการ  ป 2554  สนับสนุนโครงการจํานวน 14 โครงการ เปนเงิน 25 ลานบาท โครงการสําคัญ ๆ ไดมีการ

สนับสนุนติดตอกันมาเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริใหเปนผลสําเร็จใหความสําคัญ

โครงการตลอดมาโดยเฉพาะเกษตร ประมง ชลประทาน มีการดําเนินการอยางตอเนือ่งแตหลายสวนไมไดมี

การรายงานที่ชัดเจน ทําไปตามงบปกติ ผลการดําเนินงานโครงการที่ดีเดน 29 โครงการมีทีจ่ะนําเสนอเปน

บางสวน คือ โครงการหญาแฝกอยูทีอํ่าเภอบัวเชด เปนโครงการที่เพิ่งตั้งขึน้ป พ.ศ. 2551 เปนโครงการของ

ศูนยบัวเชด ฯพณฯ องคมนตรี ไดเคยไปเยีย่มชม เปนโครงการทีข่ยายผลไปยังราษฎรใชหญาแฝก แจกจาย

ใหสถาบันการศึกษาทัง้ในและนอกประเทศ ตัวอยางกัมพูชา มีการปลูกในสวนยางพารา สวนครัว ในทีท่ี่

ปลูกปาตามริมน้ําและหนองน้ําและมีการศึกษาดูงานตลอด มีการเพาะกลาหญาแฝก 2 ลานตน ป 2554 จะมี 5 

ลานกลา ทีจ่ะใชงบสนับสนุนไปดําเนินการหญาแฝกมีหลายกิจกรรม โครงการเดน ๆ ที่เสร็จสิ้นไปแลวก็มี 

สวนที่อยูระหวางดําเนินการไดแจกจายกลาหญาแฝกไปเรือ่ย ๆ จากการขยายผลความตองการมีมากขึน้เรือ่ง 

ๆ จังหวัดไดสนับสนุนไปอีก 8 ลานเศษ ๆ ในป 2554 จะมี 5 ลานกลา  
 ปญหาอุปสรรค  ในจังหวัดสุรินทรขออนุญาตนําเสนอรวมกันพิจารณาวาโครงการทีไ่มสามารถที่

จะขยับเขยือ้นหรือโครงการทีข่ยายผลมีปญหามาจากไหน ในสวนของจังหวัดสุรินทรเทาทีร่วบรวมไดมี

ปญหาหลายอยาง เชน งบประมาณมีจํากัด ทําใหเกิดปญหาอุปสรรค ขาดการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง หลาย

สวนมีการขยายผลแตไมมีการทําอยางตอเนือ่งจึงไมประสบความสําเร็จ เสร็จเฉพาะโครงการแหลงน้าํของ

กรมชลประทาน ทุกสวนราชการทําเสร็จแลว แทนที่จะไดอางเก็บน้ําแตการใชประโยชนยังไมตอเนื่อง ทั้งน้ี 

ยังขาดงบประมาณในการดําเนินการ บางโครงการตัง้อยูในที่หางไกลชุมชน ทําใหการสงเสริมกิจกรรมตาง 

ๆ ไมประสบผลสําเร็จ ตัวอยาง โครงการสงเสริมศิลปาชีพอีสานใต มีหลายหนวยงานทีเ่ปนเจาภาพ แตเปน

ไมชัดเจนบางสวนเปนของทหาร ใชงบประมาณจํานวนมาก แตไมสามารถทําเพือ่ขยายผลได ปนี้กับปหนา 

ผู วาราชการจังหวัดไดมีการจัดงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิง่ในเขตพืน้ทีโ่ครงการไมมีความเขมแข็ง 

ตัวอยาง ทับทิมสยาม 04 ดวยความเมตตาของพระองคทานไดพระราชทานใหความชวยเหลือจากศูนยอพยพ

เปนที่อยูของชาวบาน แตทุกอยางชาวบานไมชวยตัวเอง เชน ทอประชาแตกก็ทําเรือ่งถึงผูวาราชการฯ รถไถ

เดินตามเอาไปรับจางพอมีปญหาจอดทิ้ง ไมรูจะแกปญหาอยางไร นีค่ือปญหาทีอ่ยากจะนําเสนอสําหรับ

รายละเอียดขอมูลโครงการ 29 โครงการ จังหวัดไดทําบัญชีแจกจายแลว ดูไดจากเอกสารของจังหวัด  
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จังหวัดสกลนคร 
 นําเสนอเปนวีดีทศันแนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดสกลนคร มี

ดังน้ี 

1. การบริหารจัดการการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริมีการจัดตัง้หนวยงานหลักในการ

ประสานงาน คือ สํานักงานจังหวัดสกลนคร ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เปนแหลง

เรียนรูและขยายผลเกี่ยวกับการเกษตรและแหลงน้ําของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
2. โครงการอางเก็บน้าํหวยหวด เปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทีโ่ดดเดนของจังหวัด

สกลนคร โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินในพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 24 

และพระราชทานพระราชดําริใหกอสรางอางเก็บน้ําหวยหวด เพือ่การเกษตร และแกไขปญหา

ภัยแลง 
 จังหวัดสกลนครมีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทีดํ่าเนินงานภายในจังหวัดทัง้สิน้ 265 

โครงการ นอกจากนีย้ังเปนโครงการที่มีนโยบายจากผูวาราชการจังหวัดในการสงเสริมโครงการฝายและ

แฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ใหไดไมนอยกวา 8,400 ฝาย ภายในป พ.ศ. 2554 เพือ่ถวายเปนพระราชกุศล

ในปมหามงคล ครบรอบ 84 พรรษา 

 
จังหวัดมุกดาหาร โดย นายประเวช สุขพอดี รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร 
 นําเสนอเปนวีดีทัศน และกลาวสรุปโครงการพระราชดําริเกิดขึน้เปนครัง้แรกที่บานสานแว โดย

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ตอมามีโครงการพัฒนาพื ้นที ่ลุ มน้ ําหวยบางทรายตอนบนอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริ เพือ่พัฒนาอาชีพดานการเกษตรและศิลปาชีพ โดยมีการดําเนินงานคลายสหกรณ

การเกษตรหุบกะพง  
 การบริหารจัดการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริในจังหวัดมุกดาหารไดมีคณะกรรมการ

ดําเนินงานในระดับจังหวัด โดยมีผู วาราชการจังหวัดมุกดาหารเปนประธาน และสํานักงานจังหวัดเปน

หนวยงานกลางในการประสาน ในระดับโครงการมีคณะกรรมการบริหารโครงการประกอบดวยหัวหนา

สวนราชการที่เกี่ยวของ ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย ในระดับพื้นที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการใน

ระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน รวมกับสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิน่ใน

พื้นที่ รวมดําเนินงานและขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ปญหาอุปสรรคของโครงการพัฒนาพืน้ทีลุ่มน้าํหวยบางทรายตอนบน ทานผูวาราชการจังหวัดไดมี

นโยบายใหหนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกหนวยงาน จัดทําแผนบูรณาการ นําโครงการเขาสู

พืน้ที่เพือ่แกปญหาตางๆ โดยเราตั้งเปาที่จะใหโครงการพื้นทีห่วยบางทรายตอนบน เปนศูนยเรียนรูอีกแหง
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หน่ึงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะปการศึกษาหนาจะเปนแหลงเรียนรู ฝกอบรม ของลูกเสือ ใน

ทุกกิจกรรม โดยเนนการปลกูฝงแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

  

จงัหวดันครพนม โดย นายอําไพ ประเสริฐสังข จากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครพนม 
 นําเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัดนครพนม ดังน้ี 

 สวนแรก จํานวนโครงการ มีทัง้หมด 66 โครงการ เปนโครงการพัฒนาแหลงน้าํ 45 โครงการ และ

โครงการอ่ืนๆ เชน การพัฒนาอาชีพ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 21 โครงการ  

 สวนที่สองเรื่องการขับเคลื่อน จังหวัดไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการทํางานโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริจังหวัดนครพนม สวนนีจ้ะมีทานผูบริหารจังหวัด โดยทานผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธาน และมีหนวยงานทีเ่กีย่วของรวมเปนคณะกรรมการ และจะมีเกษตรและสหกรณจังหวัดเปน

เลขานุการ คณะทํางานจะมีหนาที่จัดทําฐานขอมูลโครงการ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ มีการประชุม

เพื ่อที ่จะรายงานผลตอที ่ประชุมของจังหวัด นอกนั้นจะมีคณะทํางานที ่เกี ่ยวของกับโครงการที ่สําคัญ 

อยางเชน โครงการสายใยรักแหงครอบครัว โครงการภูมิปญญาแหงแผนดินขยายผลสูปวงชนชาวไทย หรือ 

โครงการคลีนิกเกษตรเคลือ่นที ่ เปนตน โดยจะมีการประชุมเพื ่อบูรณาการแผน มีการติดตามผลการ

ดําเนินงานและมีการรายงานผล 

 งบประมาณอาจมีปญหาบาง ในเรือ่งของการสนับสนุนงบประมาณไมมีความชัดเจน ไมมีความ

ตอเนือ่ง และเพือ่ใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานไดจัดทํางบประมาณจากปกติจากกระทรวงตางๆ ใน

บางโครงการ ในสวนของป 2553 โดยเฉพาะหนวยงานในกระทรวงเกษตร ไดรับงบประมาณในการ

สนับสนุนอยางบูรณาการจากจังหวัด 

 สวนที่สามเปนสวนโครงการที่มีความสําคัญ ขอยกตัวอยางซักโครงการไดแกโครงการพัฒนาลุมน้ํา

ก่าํอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อการแกไขปญหาอุทกภัย แกไขปญหาน้ํา

เพือ่การเกษตร น้ําเพือ่อุปโภคบริโภค ของทั้งจังหวัดสกลนคร และนครพนม โดยมีการกอสราง ประตู

ระบายน้าํซึ่งมีทั้งหมด 7 ประตู พรอมระบบสงน้ํา และการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ไปแลว 24 แหง 

สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได 39,000 ไร และจะขยายผลเพื่อใหครอบคลุมพืน้ที่ทัง้โครงการ คาดวา 

ภายในป 2559 จะสามารถดําเนินการไดทั่วทุกพืน้ที่ในโครงการ มีเนือ้ที่โครงการทั้งสิ้น 165,000 ไร  แลว

สรางแกมลิงเพือ่เปนแหลงน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคเพื่อการเลี้ยงสัตว และแกไขปญหาอุทกภัย ในขณะน้ี

ประตูระบายนํ้าลุมนํ้าก่ําดําเนินการกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ 

 สวนที่ส่ีเปนสวนของปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ งบประมาณไมมีความตอเนือ่งใน

การดําเนินงาน ในอนาคตไดมีการวางแผนบูรณาการเพือ่ดําเนินการจัดทํางบประมาณใหเกิดความยัง่ยืนและ

ตอเน่ืองตอไป 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดย หมอมหลวง จิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที ่4 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ( 9 จังหวัด)  
วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553 

ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 ครัง้ที่ 4 

สรุปไดดังน้ี 

 ขั้นตอนในการสัมมนาคร้ังน้ี ประกอบดวย 4 สวนไดแก 

1. จํานวนโครงการ  

2. การขับเคลื่อนโครงการ 

3. โครงการที่มีลักษณะเดนๆ 

4. ปญหาและอุปสรรค 

 ทุกจังหวัดไดนําเสนอโครงการเดนๆ เชน จ.อุบลราชธานี ไดแกโครงการหวยพลาญเสือ จังหวัด

ยโสธร ไดแกโครงการหนองอึง่ฯ จังหวัดบุรีรัมยไดแกโนนดินแดง จังหวัดศรีษะเกษไดแกภูสิงหฯ  จังหวัด

สุรินทรไดแกศูนยรณรงคการใชหญาแฝก ของกรมอุทยาน จังหวัดสกลนครไดแกโครงการหวยหวด จังหวัด

มุกดาหารไดแกโครงการหวยบางทรายตอนบน และจังหวัดนครพนม ไดแกโครงการพัฒนาลุมน้าํก่ํา เราได

โครงการเหลาน้ีมาทํา กปร. ก็จะไดประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธเนนผลสําเร็จของโครงการฯ 

 วันนีใ้นสวนปญหาและอุปสรรค ทางจังหวัดสุรินทรไดนําเสนอมาวา เรื ่องงบประมาณจํากัด 

โครงการแหลงนํ้าเสร็จแลวยังไมใชประโยชนเต็มที่ อันน้ีก็เปนโจทยที่ กปร. ไดรับ จากสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให กปร. ดูแล ในเร่ืองของประชาชนขาดความเขมแข็ง 

 ผมขอสรุปเราทําอะไรมาบางในสวนของ กปร.  ในสวนของโครงการหวยหวด พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดทรงพระราชทานถึงการใชประโยชนวามีนํ้าแตใชประโยชนไมเต็มที่ ทาง กปร. ก็ไปประสานให

เกิดการดําเนินงานเพิ่มขึน้ จึงเกิดโครงการนํารองเรือ่งการใชประโยชนโครงการพัฒนาแหลงน้ําเมือ่ปที่แลว 

อันนี้ไดทดลองใน 9 จังหวัด ทั่วประเทศ 84 โครงการแหลงน้าํ แถบนีค้ิดวานาจะอยูในจังหวัดสกลนคร 

มุกดาหาร โดยไปดูรูปแบบในการทีจ่ะใหการเพิม่ประสิทธิภาพการใชน้าํ การบริหารจัดการกลุมผูใชน้าํ

อยางมีสวนรวม และทางจังหวัดในการบริหารงานไดมีการจัดตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการขึ้นมา 

แทบจะทุกจังหวัด ซึ่งจุดน้ี สํานักงาน กปร. ไดนํารองที่จะประสานกับหนวยงานตางๆ ของกระทรวงเกษตร 
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เพือ่ทีจ่ะนําความตองการของชาวบานมาดู และจัดการในระบบของจังหวัดและสวนกลางมาดําเนินงานได 

คาดวาจะสรุปผลการวิจัยไดในปหนา ทางกรมชลประทานกําลังดําเนินการอยู 

 สวนโครงการตั ้งแตป  พ .ศ .  2506 จนถึงป  พ .ศ .  2550 โครงการที ่เปนพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีกวา 2,000 โครงการ ตอนนี้ไดประสานงานกับสํานักชลประทานทัว่ประเทศ 

ทั้ง 17 แหง ออกแบบสอบถามไปใน 3 ประเด็น ในเรื่องของโครงสรางพืน้ฐาน สิ่งกอสรางยังทํางานอยูไหม

เพราะเนือ่งจากบางแหงมีสภาพเกา เพราะกอสรางมาตั้งแตป 2506 ประเด็นที่สอง การบริหารจัดการมีกลุม

ผูใชน้าํอยูหรือไม ยังใชประโยชนของพืน้ทีไ่ดอยางเต็มทีห่รือเปลา เรากําลังรวมทํางานกับกรมชลประทาน

อยู ซึ่งจะทําใหเราทราบวาจังหวัดของทานมีโครงการชลประทานอะไรอยู ตอนนี้เราเช็คกันอยู สุดทายเปน

การประชุมรวมกับจังหวัดซึ่งในครั้งนี้เปนครั้งที่ 4 ตัวเลข จํานวนตางๆ ไมไดหยุดเฉพาะวันนี้ ผมวา กปร. 

คงจะตองไปดูวาขอสรุปสุดทายภายในเดือนมิถุนายน ทุกจังหวัดจะเห็นวาจังหวัดของทานมีโครงการ

พระราชดําริอะไรบาง เปนพืน้ฐาน ตอไปก็คงมีการติดตาม การบริหารเพื ่อใหเกิดการดําเนินการที ่มี

ประโยชนตอประชาชนมากที่สุด  
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คํากลาวปด 
โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที ่4 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ( 9 จังหวัด)  
วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553 

ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 ตองเรียนทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทานครับ กระผมในนามสํานักงาน กปร. ใครขอขอบพระคุณ

จริงๆ ที่ทุกทานไดอยูรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในครัง้นี ้ผมคิด

วาวันนีส้ํานักงาน กปร. ไดรับขอมูลจากทุกจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด อยางดียิ่ง เราจะนําขอมูลไปขับเคลือ่นตอ 

มิใชมานําเสนอแลวก็จบ อยางทีท่านรองฯ ไดเรียนแลววาเราจะนําไปปรับใชตอใหเกิดประโยชนสูงสุด แต

อยางไรก็ตามผมอยากจะเนนย้าํกับทุกจังหวัดอยางนีค้รับ วันนี้ที่เราไดชัดเจนคือ จํานวนและขอมูลแลว แต

สิ่งหนึ่งที่เรายังไมได และทาง กปร. อยากจะไดมาก ก็คือสิ่งที่ทานเลขาฯ พูดตอนเชา คือการวิเคราะหวา

โครงการตางๆ ในจังหวัดของทานนี ้ยกตัวอยางเชน จังหวัดสกลนคร นี่คอนขางลําบากหนอยเพราะทานมี

ต้ัง 200 กวาโครงการ และ 200 กวาโครงการที่ประสบความสําเร็จอยางดียิง่ เกรดคลายๆ เปนเกรด A นี่ มีอยู

จํานวนกี่โครงการ อันนี้ไดประโยชนอยางดีสมบูรณแลว อีกอยางที่เปนเกรด B ก็เปนโครงการที่เกิด

ประโยชนแลวแตยังติดขัดมีปญหาอยู เกรด C ก็คือโครงการทีค่ิดวามันติดขัดเปนปญหาและไมสามารถทํา

ใหเกิดประโยชนได อยางที่ทาง จ. สุรินทร นําเสนอ น่ีคือสิ่งที่เราอยากไดเพื่อที่จะไดนํามาปรับปรุงแกไข ให

โครงการตางๆ ที่มีอยูกวา 4,000 โครงการ เกิดประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางแทจริง นะครับผมขอเรียน

ตอทานผูวาฯ ทานรองผูวาฯ และผูที่เกี่ยวของ สํานักงาน กปร. จะประสานกลับไป โดยเฉพาะทีเ่ราเนนย้าํกัน

ตลอดโดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งเร่ืองแหลงนํ้าเปนหัวใจ ถามีนํ้าแลวจะตอเน่ืองตอไปไดอยางไร จังหวัดจะชวย

ไดมาก ถาจังหวัดไดเขาไปชวยติดตาม ชวยเขาไปดู และสุดทาย กปร. อยากจะรูวาเปนยังไง แลวเราจะชวย

แกไขปญหาตางๆ  

 อยากจะเรียนวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริตางๆ ประมาณ 4,000 

โครงการ นี่คือเครือ่งมือที่สําคัญ โครงการตัวนี้เกิดประโยชนสุขตอประชาชนทั่วทั้งประเทศได เราในฐาน

นะของขาราชการ เรามีสวนที่จะรับโครงการของพระองคทานที่จะมาปฏิบัติตรงนี้ จึงอยากใหเราติดตามการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง  ณ วันน้ีระบบราชการไทยเรามีคําอยูสองคําที่ฮิตมาก ที่พูดอยูเสมอและจําเปนจริงๆ 

คือ การบูรณาการ เราตองบูรณาการกับทุกสวนอยางไร เชนชลประทานสรางน้ําแลวทุกสวนจะมารวมกัน

ทํางานอยางไร และการมีสวนรวมของประชาชน เคาตองรูและตองเขาใจ อยางในชวงเชาที่ องคฯ สวัสด์ิ ได

กลาวไว อยางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานไววา ชวยเขา เพือ่ใหเขาชวยตัวเองตอไป ครับ 
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ตองกราบขอบพระคุณทุกทานครับ และขออนุญาตปดการประชุม และขออวยพรใหทุกทานเดินทางกลับ

โดยสวัสดิภาพครับ ขอบคุณครับ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

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

1 จังหวัดอุบลราชธานี 35 33 7 14 6 

2 จังหวัดอํานาจเจริญ 2 3 ไมมีขอมูล 2 3 

3 จังหวัดยโสธร 3 7 1 2 5 

4 จังหวัดศรีสะเกษ 22 12 3 5 5 

5 จังหวัดบุรีรัมย 24 72 2 56 24 

6 จังหวัดสรุนิทร 18 29 15 3 11 

7 จังหวัดสกลนคร 158 125 122 1 ไมมีขอมูล 

8 จังหวัดมุกดาหาร 25 31 11 23 ไมมีขอมูล 

9 จังหวัดนครพนม 38 64 47 16 8 

 รวม  9   จังหวัด 325 312 208 122 62 

  

 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 4 พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

วันศุกรที่ 5 มีนาคม 2553  เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ  โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 

 
 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 09.40 น.  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีกลาวตอนรับ   

เวลา  09.40 – 09.45 น.  ก ล า วร า ย ง า น  โด ย  นา ย เ ฉ ลิ ม เ กี ย ร ติ  แ ส น วิ เ ศ ษ  เ ล ข า ธิ ก า ร

คณะกรรมการพิเศษเพื อ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ 

เวลา  09.45 – 10.00 น.  พิธีเปดการประชุม โดย ฯพณฯ นายสวัสด์ิ   วัฒนายากร  องคมนตรี 

เวลา  10.00 – 10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ” โดย เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เวลา  10.30 – 10.45 น.  อาหารวาง 

เวลา  10.45 – 12.00 น.  การนําเสนอ เรือ่ง การดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

ในประเด็นเกีย่วกับ การบริหารจัดการโครงการ ปญหาอุปสรรค และ

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ (จังหวัดละประมาณ 15 นาที) 

- จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอํานาจเจริญ, จังหวัดยโสธร 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.15 น.  การนําเสนอ เร่ือง การดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

- จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดบุรีรัมย, จังหวัดสริุนทร 

เวลา  14.15 – 14.30 น.  อาหารวาง 

เวลา  14.30 – 15.45 น.  การนําเสนอ เร่ือง การดําเนินงานโครงการฯ (ตอ)   

- จังหวัดสกลนคร, จังหวัดมกุดาหาร, จังหวัดนครพนม 

เวลา  15.45 – 17.00 น.  สรุปผลการประชุมและพิธีปดการประชุม 
 

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



1

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี

1 นายศิริศักดิ์  เปรมปยะวัฒน เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

2 นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

1 นางสาวศิรินทรา  ศรีออน วิทยากร ชํานาญการ 

กองโครงการสัมพันธ

1 นายชูชาติ  ฉุยกลม วิศวกรใหญ 5 ดานวางแผนและโครงการ

1 นายบุญธรรม  ศรีหลา นักจัดงานทั่วไป ชํานาญการ 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

 เขตที่ 4 อุบลราชธานี

2 นางพัฒณณรี  จําปากุล นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

 เขตที่ 4 อุบลราชธานี

3 นางอนงค  คุมโหมด นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

กองแผนงานและวิชาการ

4 นายธีรภัทร  เข็มทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

กองแผนงานและวิชาการ

1 นายถนัด  เกิดงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ

1 นางสาวกาญจนา  ธรรมรัตน นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ

2 นางธัญญา  พันธสวาง เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติการ

1 นายมานพ  แจงกิจ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี

ลําดับที่

กรมพัฒนาที่ดิน (2)

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

กรมประมง (1)

กรมชลประทาน (1)

กรมวิชาการเกษตร (4)

กรมสงเสริมการเกษตร (1)

กรมปศุสัตว (2)

แยกตามหนวยงาน 

มูลนิธิชัยพัฒนา (2)

สํานักราชเลขาธิการ (1)



2

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นางอรอุมา  ยิ้มแต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

2 นายไพศาล  ดุลยพัชรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายสุทัศน  ธีระวัฒน นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ

1 นายเรือง  จันทรมหเสถียร นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

2 นางสาววารุณี  นันทะปตย นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ

3 นางสาววิจิตรา  ภูจอมดาว นักวิชาการปาไม

4 นายปรีชา  สงสลิต หัวหนากลุมประสานงานโครงการ

5 นายชัยรัตน  ชยะมฤต ผอ.สรอ.9

1 นางอินทิรา  เอื้อมลฉัตร ผูอํานวยการกลุมพัฒนาแหลงน้ําและเกษตรกรรม

2 นางสาวกชกร  บุญสิทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอม ชํานาญการ

1 นายวิวัฒน  โสเจยยะ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 5

2 นายอนุสสร  บุญยรัตพันธุ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา

3 นายเดชา  ศิลเติม ผอ.สวนอํานวยการ

4 นายเชาว  สวัสดิ์พุทรา วิศวกรโยธา ชก.สทร.5

1 นางตรึงเนตร  พรรณดวงเนตร ผูอํานวยการสถานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 นายคมกริช  คุณะดิลก ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 74 

จ.อุบลราชธานี

1 นายบุญธรรม  เลิศสุรีเกษม ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป.

2 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง เจาหนาที่กระทรวงมหาดไทย

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (5)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2)

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2)

กรมทรัพยากรน้ํา (4)

กรมปาไม (1)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (1)



3

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นายจารุวัฒน  เกลี้ยงเกลา ผูอํานวยการสวนพัฒนา

และสงเสริมการบริหารงานทองที่

1 พ.อ.ชัชทรุกิตติ์  กอทอง รอง เสธ.สนภ. 5 นทพ.

2 ร.อ. สรยุทธ  เข็มทิศ ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยนายทหารกิจการ 

พลเรือน และการขาว นพค. 56 สนภ.5นทพ.

1 พล.ต. วรพัฒน  งามเกษม รองผูอํานวยการศูนยประสานการปฏิบัติที่ 6

2 พ.อ. องอาจ  แสงเสถียร รองผูอํานวยการสวนแผนและโครงการ

ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 6

3 พ.อ. ฐิติวัฒน  ศรีสังขบุญ หน.สปร.รมน.ภาค 2 สย.2

4 พ.ท. สุจิตต  ผันใจผอง หน.ชป.โครงการสงเสริมศิลปาชีพฯ

บ.เวินบึก อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

1 พันตํารวจโทอมร  ผองสมรูป รองผูกํากับการ

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22

2 พันตํารวจตรีสุริยันต  ภูมิภาค ผูบังคับกองรอย (สบ 2)

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22

1 นางสาวอัมพวัน  เจริญกุล ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2

2 นายแสงทอง  อนันตภักดิ์ ผูอํานวยการสวนขาวและรายการภูมิภาค

3 นางมยุรี  สงวนนาม นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

1 นายชนะไชย  วัฒนา ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

2 นายวัชรพงศ  ศรีสําราญ นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

3 นายมณฑล  กําแหง นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

4 นายกวีพล  เผือกขํา นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

1 พ.อ. ไพโรจน  มณีออน รอง ผอ.รมน.จังหวัดสกลนคร

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร

กรมการปกครอง (1)

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (2)

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (2)

ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 6 (4)

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (4)

กรมประชาสัมพันธ (3)

จังหวัดสกลนคร (5)



4

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

2 นายประสงค  คงเคารพธรรม หัวหนาสํานักงานจังหวัดสกลนคร

3 นายศรายุทธ  ชวยชาติ นายชางชลประทานอาวุโส

4 นายทนงศักดิ์  นามพลแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

5 นายสมบูรณ  บุญนัน นายชางเทคนิค

1 นายประเวช  สุขพอดี รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร

2 นายบุญเรือง  เมฆฉิม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดมุกดาหาร

3 นายวีรศักดิ์  กลั่นจิตร ผูอํานวยการโครงการ

โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร

4 นายศิริพงษ  ณ สงขลา นายชางชลประทานอาวุโส

5 นายไพฑูรย  สุขตาย นายชางชลประทานอาวุโส

6 นายจารึก  ศิริกุล นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชก.

7 พ.ต.ท. ประจวบ  จรูญธรรม ผูบังคับหมู กองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 

และศูนยประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา

หวยบางทรายตอนบนฯ จังหวัดมุกดาหาร

1 นายเฉลิมชัย  จันทรวงษา นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุมน้ําก่ํา

2 นายอําไพ  ประเสริฐสังข เกษตรและสหกรณจังหวัดนครพนม

3 นายธงชัย  รัตนวารินทรชัย ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครพนม

4 นายธนสาห  รามหนู นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

5 นายเฟอง  ลอมสุขา นายชางชลประทานอาวุโส

6 นายฉัตรชัย  ศรีเฉลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฯ

7 นายมนูญ  ผุดเกตุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

1 นายภัครธรณ  เทียนไชย รองผูวาราชการจังหวัดยโสธร

2 นางยุพิน  สุนทรา ปลัดอําเภอเมืองยโสธร

3 นายสุทธิพงศ  ชมชื่น ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร

4 นายวรวิทย  ทีปานนท นายชางชลประทาน ชํานาญการ

5 นายสมศักดิ์  ทวินันท นักวิชาการปาไม/

จังหวัดยโสธร (18)

จังหวัดนครพนม (7)

จังหวัดมุกดาหาร (7)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

หัวหนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง

6 นายวัฒนา  พุฒิชาติ นายอําเภอเลิงนกทา

7 นายพันธศักดิ์  ธรรมรัตน นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

8 นายดิเรก  ขุนออน นายอําเภอกุดชุม

9 นายอภิสิทธิ์  สุนทรวิวัฒน เจาหนาที่จังหวัดยโสธร

10 นางราตรี  ปองสนาม นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ

11 นายวชิรพันธ  คําเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญการ

12 นายสุธรรม  พัฒนศิริพงศ ปศุสัตวอําเภอเมืองยโสธร

13 นายอดิศักดิ์  สกวินิต นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ

สํานักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

14 นายทองคํา  รวมธรรม นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ

พัฒนาที่ดิน

15 นายองอาจ  อานุภาพ เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด

16 นายพักตรวิไล  จารุวัฒน หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน

17 นายวินัย  ใดงาม กส.2/2/07

18 นางวาสนา  สังศาสตร เจาหนาที่บันทึกขอมูล

1 นายชวน  ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี

2 นายวินัย  พงษจินดา ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 7

3 นายสาธิต  สาธุภาค หัวหนาฝายโครงการพิเศษ

4 นายนิวัติ  คําแนน หัวหนากลุมออกแบบ

5 นายเจษฎา  โทศิริกุล หัวหนากลุมพิจารณาโครงการ

6 นายเฉลิมพงษ  ทัฬหสิริพงษ นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

7 นายอนันต  ปรีชาวุฒิวงศ หัวหนาฝายวิศวกรรม

8 นายสามารถ  จันทรโคตร หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุบลราชธานี

9 พ.ท. สุรียศักดิ์  สายงาม มณฑลทหารบกที่ 22

10 นายสวาท  สุทธิอาคาร เกษตรและสหกณณจังหวัดอุบลราชธานี

11 นายบัญญัติ  ทัดเทียม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ

12 พันโท จักรฤกษณ  เงินดี ผูบังคับกองพันทหารปนใหญที่ 6

13 นายสุเทพ  ฉวยศรี เจาหนาที่สํานักชลประทานที่ 7

14 นายวิษณุ  ทบดาน เจาหนาที่สํานักชลประทานที่ 7

15 นายมารุต  องคสถาพร เจาหนาที่สํานักชลประทานที่ 7

16 นายคมเพชร  สมแสวง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

จังหวัดอุบลราชธานี (24)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

17 นายศรจิตร  ศรีณรงค ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

18 นางยุพาพรกิ่งโสดา เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

19 นายภทรยศ  วิชชญพงศ นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

20 นายอภิชาติ  สังขศรี หัวหนากลุมชวยเหลือเกษตรกร

21 พ.ท.หญิงฉวีวรรณ  บัวศรี รองหัวหนา กมช.กอ.รมน.จังหวัดอุบลราชธานี

22 นายวัฒนา   ณ นคร ผอ.โครงการชลประทานอุบลราชธานี

23 นายสมาน  มานะกิจ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดอุบลราชธานี

24 นายธีระชัย  พงศจรรยากูร นักวิชาการประมง ชํานาญการพิเศษ

1 นายปยปญญา  ภูขวัญเมือง ผูอํานวยการโครงการชลประทานอํานาจ

2 นายสุพจน  กอนภูธร วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

3 นายนาญณรงค  ไชยคํารินทร นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ

4 นางสาววิไลลักษณ  ประชุมเหล็ก ครู

5 นางสาวจริยาภรณ  บุญโสม ครู

6 นายสุวินณ  ไชยชุมศักดิ์ ปลัดจังหวัด

7 ร.ต.อ.แสงสรรค  ทองปญญา ครูใหญโรงเรียน ตชด.บ.หวยซอง

8 นายอภิชาติ  ปานพรม เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 5

9 นายสมชัย  วรรณสุทธิ์ ปลัดอําเภอหัวตะพาน

10 นายธนิต  เสี่ยงใส ปลัด อบต. สรางถอนอย

1 พ.อ.ประจักษ  ประเมศรี รอง ผอ. รมน.จังหวัดบุรีรัมย

2 พ.ท. จักริน  จิตคติ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาโนนดินแดง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3 นางสาวพรรณพิศ  โตประโคน นักวิเคราะห ฯ ชํานาญการ

4 นางสาวทิพวัน  จินดาศิริพันธ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

1 นายชาติชาย  อุทัยพันธ รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร

2 นางกันยา  กรมแสง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ

3 นายณภัทร  โชตะมังสะ เจาหนาที่โครงการชลประทานสุรินทร

4 นายสมศักดิ์  พิมพแตม เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดบุรีรัมย (4)

จังหวัดสุรินทร (6)

จังหวัดอํานาจเจริญ (10)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

และสิ่งแวดลอมจังหวัดสุรินทร

5 นายถนอม  ยุทธเกรียงไกร หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

6 นายวีระพงษ  สวางสิริทิพย นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

7 นายโสภณ  ยอดพรหม นักวิชาการ ชํานาญการพิเศษ

8 นางสลักจิต  สกุลรักษ หัวหนากลุมบริหารการสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร

9 นางอนงค  ศรีมนตรี หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

สํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร

10 นายภาภินัย  ขาวดี เจาพนักงานประมง

สํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร

1 นายสวัสดิ์  สมสะอาด ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2 นายประวิทย  ปานนาค เจาหนาที่โครงการชลประทานศรีสะเกษ

3 นายวิศณุกร  ลิ้มสูงเนิน นักวิเคราะหและแผน ชํานาญการ

4 นายเกียรติศักดิ์  หมื่นแพน ปลัดอําเภอขุขันธ

5 นายพิทยา  จําปาแกว เจาพนักงานการเกษตร ชํานาญงาน

ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหฯ

6 นายราชิน  ไชยชวย นักวิชาการเกษตร

7 นายประสิทธิ์  คุณชุน เจาหนาที่บันทึกขอมูล

8 ร.อ.พิชิต  ทับบุรี จนท. ปก. กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ

9 นายชูชาติ  นิลวันดี อบจ.ศรีสะเกษ

10 นายกฤษชนะ  นิสสะ นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

11 นายกาณดิษฏ  สิงหากัณ นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

12 นายธเนศ  บัวแกว นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

13 นายกัมปนาท  ดอกไม นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

14 นายวิถี  ติยะบุตร พนักงานจางเหมา

1 นายทนงคศักดิ์  ศรีประสงค รองนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดมุกดาหาร

2 นายวัฒนา  โคตถา วิศวกรเครื่องกล ชํานาญการ

องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครพนม (2)

จังหวัดศรีสะเกษ (14)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

1 นายศิริพงษ  แสนสุข ผูอํานวยการกองชาง

2 นายบัวสี  ศรีออน นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายสุปญญา  แกวพิลึก นักบริหารงานชาง ชํานาญการ

1 นางสาวปรีมภรณ  ศรีวงษรักษ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

1 นายชัยพร  ทองประเสริฐ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

2 นายฤทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ นักบริหารงานนโยบายและแผน

1 นายพีรศิษฐ  สมแกว หนังสือพิมพเดลินิวส

2 นางพัชรี  มีศิริ รายการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3 นายเสกสรร  สิทธาคม หนังสือพิมพสยามรัฐ

4 นายประวิทย  แวนแควน สถานีโทรทัศน NBT

5 นางสาวเสลาลักษณ  แจมประวิทย หนังสือพิมพไทยรัฐ

6 นางสาวศิริวรรณ  อาภามงคล สถานีโทรทัศน NBT

7 นางวันชนะ  ดาโรจน สทท.อุบลราชธานี

8 นายคําภู  โพธิ์ดี สทท.อุบลราชธานี

9 นายธนยศ  โคจรโรจน ผูสื่อขาว TV 5 อุบลราชธานี

10 นางสาวสุมาลี  สมเสนาะ ผูสื่อขาวโสภณ เคเบิล ทีวี

11 นายจิรวัฒน  บุญจอง ชางภาพขาวเคเบิล ทีวี

12 นายกรกช  ภูมี ผูสื่อขาว ปชส.อุบลราชธานี /วิทยุ

13 นายสัมพันธ  รัตนภิรมย ผูสื่อขาวชอง 11

14 นายเอกพล  พลอามาตย ชางภาพชอง 11

15 นางสาวเดือนนภา  ศรีวรมย นักศึกษาฝกงาน NBT

16 นางสาวพรรณิภา  โมลา นักศึกษาฝกงาน NBT

17 นางสาวธิติมา  สินชุม นักศึกษาฝกงาน NBT

18 นายสุดใจ  สุขสาว นพส. ชง. NBT

19 นายสุรศักดิ์  สรอยเพชร ผูสื่อขาว/ชางภาพ

20 นายกิติ  จันทรเสนา ผอ.สทท.NBT

องคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร (1)

สื่อมวลชน (21)

องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดอํานาจเจริญ (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

21 นายศีลมงคล  แกวอมตวงศ บก.รักอุบลราชธานี

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

3 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

4 นายสมพล  พันธุมณี ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

5 นางสาวศรีนิตย  บุญทอง ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

6 คุณกานตี  พรหมศิริ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกิจกรรมพิเศษ

7 นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุล รก. ที่ปรึกษาดานการพัฒนา

8 นางสุวรรณา  พาศิริ รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

9 นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

10 นายนรินทร  กาญจนฤกษ ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล 

11 นางสาววัชรี  วัฒนไกร ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ 

12 นายอนันต  ทองประชุม ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ 

13 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

14 นางกมลินี   สุขศรีวงศ ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ 

15 และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. จํานวน 21 คน

สํานักงาน กปร. (35)



 

 

 

 

ภาพการประชุมเชิงปฏบัิติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
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