


 

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 5 

ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง มีผูเขารวมประชุมทัง้สิ้น   219  คน ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ

ในระดับจังหวัดจํานวน  7 จังหวัด ในพืน้ที่ภาคเหนือตอนลาง คือ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย 

อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี และหนวยงานสวนกลางทีรั่บผิดชอบโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 19 หนวยงาน ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครัง้นี ้ทําใหสํานักงาน 

กปร.ไดรับทราบขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของแตละจังหวัด เพื่อนําไปจัดทําฐานขอมูล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เปนเอกภาพ ไดแลกเปลีย่นเรียนรู ประสานความสัมพันธระหวางกัน  

กอใหเกิดการเชื่อมประสานแผนงาน/งบประมาณการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน และเสริมสราง

บรรทัดฐานการปฏิบัติงานที่ดี สามารถสนองพระราชดําริการพัฒนาดําเนินงานโครงการระยะตอไปไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  

 อนึ่ง ขอมูลจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเอกสารนี้  เปนขอมูลเบือ้งตนทีป่ระมวล

ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังไมสามารถนําไปอางอิงได และจะตองตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้

หน่ึง  
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คํากลาวตอนรับ 
โดยนายปรีชา  เรืองจันทร  ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 5 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง (7 จงัหวัด) 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 
ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ผมรูสึกเปนเกียรติอยางสูงที่ไดตอนรับผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ในวันนี้ โครงการนับพันโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่แผปกไปทัว่ทุกพื้นทีข่อง

ประเทศไทย ลวนเปนคุณูปการตอผืนแผนดินไทยทั้งหมดทั้งสิน้ พีน่องประชาชนคนไทยเปรียบเหมือนอยู

ในไออุนของสถาบันกษัตริยอยูตลอดเวลา หมายความวาทุก ๆ กิจกรรม ทุก ๆ โครงการของพระองคเปน

ประโยชนตอคนไทยทุกรูปนาม เพียงแตวาเขาเหลานั้นไดสัมผัสมากบาง นอยบางตามแตฐานานุรูป  และ

ตามแตกิจกรรมที่จะตอเนื่องกัน โครงการฯ ของพิษณุโลกมีโครงการแบงเปน 3 สวน คือ โครงการเกี่ยวกับ

ชัยพัฒนา  เศรษฐกิจพอเพียง และภูขัด ภูเมีย่ง ภูสอยดาว ซึง่มีศูนยศิลปาชีพอยูบนเขาและหนึ่งโครงการฯ ที่

ใหญคอื เขือ่นแควนอยบาํรุงแดน ซึ่งเกี่ยวพันกับนํ้าที่จะบํารุงพืชพรรณธัญญาหารและการเกษตร วันนีเ้พื่อน

พองนองพี่ที ่ไดมารวมกิจกรรมจะไดระดมสมองพูดถึงวิธีการทีจ่ะทําใหโครงการของพระองคทานเปน

รูปธรรมทีช่ัดเจนและขยายผลออกไปถึงพีน่องประชาชนสมดังพระราชดําริทีพ่ระองคทานมีตอประชาชน

คนไทย ในนามของชาวพิษณุโลก 840,000 คน ขอตอนรับฯฯพณฯ องคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ และคณะ

พรอมทุกคนที่ใชเวทีพิษณุโลกเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยความยินดียิ่งครับ 
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คํากลาวรายงาน 
โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ  กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 5 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง (7 จงัหวัด) 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 
ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรีพลากร รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนยศึกษาฯ  กระผมใน

นาม กปร. ใครขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงที่ไดใหเกียรติเปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฯ ครั้งนี้ โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศที่สามารถชวยเหลือราษฎรใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึน้ โดยโครงการฯ ได

เริม่ดําเนินการตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จขึน้ครองสิริราชสมบัติจนปจจุบันเปนเวลามากกวา 

60  ป ทําใหโครงการฯ มีมากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทัว่ประเทศ การดําเนินงานทีผ่านมา สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริใหมีการติดตามการดําเนินงาน

โครงการฯ อยางตอเน่ือง  ในการน้ี กปร. ไดดําเนินการสนองพระราชดําริโดยการสํารวจ ติดตามสถานะการ

ดําเนินโครงการฯ ซึง่ในสวนของการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว ในการประชุมครัง้นีก้็เปนการสนอง

พระราชดําริดังกลาวขางตน การประชุมครั้งนี้เปนครั้งที่ 5 จาก 9 ครั้ง  ที่สํานักงาน กปร.  คิดวาจะกระจาย

อยูทั่วทุกจังหวัด มีผูเขารวมประชุม 200 ทาน โดยมีผูแทนของแตละจังหวัดเขารวมนําเสนอโครงการฯ ใน

ภาคเหนือตอนลาง บัดนี้ถึงเวลาอันสมควร ขอกราบเรียนเชิญ  
ฯพณฯ องคมนตรีไดเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ประจําป 2553 ครัง้ที ่ 5 ดวย ขอกราบ

ขอบพระคุณครับ 
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คํากลาวเปด 
โดย ฯพณฯ นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี 

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 5 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง (7 จงัหวัด) 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 
ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ทานผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะพอเมืองเจาของพื้นที่ เลขาธิการกปร. และผูเขารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ผมมีความยินดีและเปนเกียรติที่ไดมาทําหนาที่ประธานในพิธีเปดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ คร้ังที่ 5 ซึ่งสํานักงาน กปร. ไดรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของจัดขึ้นใน

วันนี้ ความจริงเรานัดหมายมาต้ังแตกลางเดือนมีนาคม ชวงนั้นคาดการณกันวาจะมีปญหาการชุมนุมของพี่

นองสวนหน่ึงในกรุงเทพฯ และอาจมีผลกระทบมาสูจังหวัดสําคัญ ๆ ในภูมิภาคดวย  จึงไดปรึกษากับ

เลขาธิการ กปร. และใหเลื่อนการประชุมไปกอน เพราะเขาใจวาผูมีสวนรับผิดชอบในการดูแลความสงบ

เรียบรอยของบานเมืองในสวนภูมิภาคโดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัด คงมีความหวงกังวลและคงไมอยากจาก

พื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เลื่อนมาแลวคาดวา 8-9 เมษายน ทกุอยางนาจะคลีค่ลาย อยางไรกต็ามแมวา

เหตุการณยังคงยืดเยื้อมาจนถึงตอนน้ี แตราชการบานเมืองและกลไกการบริหารราชการแผนดินตองดําเนิน

ตอไป การแกไขปญหาวิกฤติของบานเมืองก็มีหนวยงานรับผิดชอบแกไขปญหารวมกันอยูแลว ทุกคนตางก็มี

หนาที่ของตนเอง พวกเรามีหนาที่ในการพัฒนาบานเมือง พัฒนาพื้นที่เฉพาะพื้นที่พิเศษเราก็มาทําหนาที่

ตามปกติเพียงแตวาผูรับผิดชอบสูงสุดในจังหวัดบางทานก็คงตองติดภารกิจ ทราบวาวันนี้กระทรวง 

มหาดไทยมีคําสั่งใหผูวาราชการจังหวัดประจําอยูในพื้นที่ของทานรวมกับผูบริหารระดับสูง ระบบบริหาร

ราชการของเราไดต้ังผูทําหนาที่รอง ๆ ลงมาตามลําดับอยูแลว เมื่อทานผูใดไมอยูก็มีผูรักษาราชการแทน ผู

ปฏบิตัริาชการแทน ถือวาทานมีอํานาจเต็มที่จะรวมใหขอมูลแสดงความคิดเห็น คาํปรึกษาระหวางสวน

ราชการตาง ๆ และกลุมจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ขอคิดเห็นอันจะนํามาสูการพัฒนาที่ดีขึ้น ใน

การที่จะทําใหการรวมปฏิบัติงานโครงการฯ มีความสมบูรณยิ่งขึ้นในอนาคต 

 ผมอยากจะนําพวกเรายอนกลับไปประมาณ 60 ปเศษ ต้ังแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จ

ขึน้ครองราชยเปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี ถาเราไดตั้งสติและพินิจพิเคราะหดูวาสิ่งที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว  ไดปฏิบั ตินอกเหนือจากพระราชกรณียกิจที ่สําคัญของบานเมือง 

นอกเหนือจากที่ทรงเปนพระประมุข อาทิเชน ในชวงตน ๆ 10 ปแรกที่ไดทรงขึน้ครองราชย พระราชกรณีย

กิจที่สําคัญคือการเสด็จไปเยือนตางประเทศทั้งประเทศมหาอํานาจ ประเทศเพือ่นบานและประเทศคูคา หรือ

ประเทศทีเ่ปนพันธมิตรของเราในชวงสงครามเย็น จะเห็นไดวาทรงเสด็จพระราชดําเนินไปทรงแลกเปลีย่น
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สัมพันธไมตรี เปนพระราชอาคันตุกะของประเทศเหลานัน้ ซึ่งถาเรายอนดูภาพยนตรเหลานั้น เราจะมีความ

ปลื้มปติ ชื่นชม ภาคภูมิใจวาพระองคทานทรงไดรับการถวายการตอนรับอยางสมพระเกียรติ เพราะวาใน

อดีต 50-60 ปที่แลว ประเทศไทยเราในฐานะของสมาชิกของประชาคมโลก เรารูสึกเปนประเทศเล็ก ๆ เราใช

คําวาเราเปนประเทศดอยพัฒนาอยูดวยซ้ํา  ยังไมกาวมาสูความเปนประเทศกําลังพัฒนาหรือใน 5-10 ป

ขางหนา เราอาจจะกลาเรียกตัวเองวาเปนประเทศพัฒนาแลวก็ตาม ก็แลวแตจะคิดวาเราเปนประเทศประเภท

ไหน แตเราไดพนการเปนประเทศดอยพัฒนามาแลว แตเมื่อยอนยุคไป 50 ปที่แลว เราไดรับการมองจาก

ยุโรป สหรัฐอเมริกา วาเราเปนประเทศดอย พัฒนาอยู  แตจากการทีไ่ดเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจในยุคนั้น คือ สหรัฐอเมริกา ประเทศสําคัญ ๆ ในยุโรป มิตรประเทศ

ทางดานแปซิฟก คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญ่ีปุน ไดรับการถวายการตอนรับอยางสมพระเกียรติ ก็เปนหนา

เปนตาของเราในฐานะทีเ่ปนประชาชนชาวไทยดวย ผมคิดวาพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญน้ีไดชวยให

ประเทศไทยไดรับการยอมรับและสามารถธํารงความเปนรัฐเอกราชที่มีศักด์ิศรีมาจนตราบเทาทุกวันนี้ ตอมา

พระราชกรณียกิจที่สําคัญถัดมาคือเมื่อเสร็จสิ้นจากการเสด็จฯ เยือนมิตรประเทศแลวก็คือเสด็จฯ ไปเยีย่มหัว

เมืองภูมิภาคของประเทศเรา ซึ่งตองยอมรับวาพระองคทานทรงประสูติตางประเทศ ทรงไดรับการศึกษา

ตลอดพระชนมชีพ ทั้งในวัยเด็กและวัยรุนนั้นในตางประเทศ แตเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปทุกภูมิภาคแลว  

ผมคิดวานั่นแหละคือสวนสําคัญทีท่ําใหทรงรูจักวาชนบทของเราเปนอยางไร ชีวิตความเปนอยู วิถีชีวิตของ

ชาวบานในแตละภูมิภาคเปนอยางไร ไดทรงมีคําศัพทสําหรับนักวางแผนขึน้มาคําหนึง่คือ ภูมิสังคม ในยุค

น้ันโรงแรมใหญ ๆ  ก็ไมมี  ไมมีพระตําหนักใหญในภูมิภาคที่จะประทับอยางสะดวกสบาย ที่ ๆ สบายที่สุดก็

คือจวนผูวาราชการจังหวัด ในสมัยน้ัน ๆ ก็ต่ืนเตนกันมากกับการไดรับเสด็จ พระราชพาหนะที่วิ่งจากจังหวัด

หนึ่งไปอีกจังหวัดผานถนนลูกรังมีหลุมบอ บางสายมีหินแหลมกอนโต ยางรถพระทีนั่ง่ก็แตก อยากจะเรียน

ใหเจาบานทราบกอนการเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดพิษณุโลกไมกีส่ัปดาหจําชื่อผูวาราชการจังหวัดไมได 

ทานเสียชีวิตดวยสาเหตุเสนเลือดในสมองแตก เพราะเครียดเรื่องเตรียมการรับเสด็จ บิดาของกระผมไดรับ

คําสั่งใหยายจากจังหวัดสงขลามาเปนผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกเพือ่เตรียมการรับเสด็จจากทีผู่วาราชการ

จังหวัดคนกอนไดเตรียมการไว จากการที่ไดเสด็จฯ ภาคเหนือกอนตามดวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใตซึง่เปนภาคหลังสุด ทําใหไดทราบวาความเปนอยูของพี่นองประชาชนพสกนิกรของทานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งความเปนอยูและความทุกขยากของประชาชนบางสวนทีอ่ยูในประเทศของเรา ความเหลือ่มล้าํต่าํสูง

ของฐานะทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต เพราะฉะนั้นพระราชกรณียกิจในสวนที่ 2 น้ี  มีความสําคัญยิ่งและ

นํามาซึ่งการปรับสภาพความตางของชองวางระหวางคนในเมือง  คนในกรุงเทพฯ และคนในชนบท ใหขยับ

เขามาไมหางกันมากนัก จะเห็นไดวาเด๋ียวนี้พี่นองประชาชนของเราทุกภูมิภาคทุกจังหวัดสามารถเดินทางไป

มาหาสูกันไดสะดวกพอสมควรดวยความอิสระเสรี ชาวบานในชนบทในหมูบานสวนมากจะมีฐานะทาง

เศรษฐกิจพอจะผอนรถปคอัพได  ผอนมอเตอรไซคทุกบาน และ 1 ใน 5 หรือ 1 ใน 10 ของครอบครัวใน

หมูบานยากจนก็จะมีรถปคอัพสักคันหนึง่ ดังนั้นพี่นองในชนบทของเราซึง่ถือวายากจนก็สามารถสัญจรไป

มาได ไปเยีย่มญาติพี่นองจังหวัดใกลเคียงหรืออาจบรรทุกแรงงานของพีน่องยามวางจากการเกษตรเขามา
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เปนคนงานในเมืองในกรุงเทพฯ ไดเขามาเปนชางปูน ชางเหล็กหรือฝกงานในลักษณะของการใชแรงงานใน

กรุงเทพฯ ได บางทีอาจจะมาอาทิตยหน่ึง อีกอาทิตยหน่ึงพอหมดงานก็บรรทุกกันกลับที่หมูบานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใตก็แลวแต นี่ก็เปนการลดชองวางของการเดินทางไปมาหาสูหรือการ

ลดชองวางของชนบททีย่ากไรและหางไกลกับเมืองใหญ ในชวง 50 ปที่ผานมา ซึ่งจากการวิเคราะหของ

ผูเชี่ยวชาญธนาคารโลกยอมรับวาประเทศไทยไดกาวพนสวนนีม้าดีกวาอีกหลาย ๆ ประเทศในโลกนี ้เขาจึง

ยกขึ้นมาวาเรานาจะเปนประเทศที่อยูระหวางความเปนประเทศกําลังพัฒนา กําลังจะกาวขามเสนสําคัญไปสู

การเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตผมคิดวาถาเราอยูระหวางการเปนประเทศทีก่ําลังพัฒนานาจะดีกวาทีเ่ราจะ

ไปยอมรับวาเราเปนประเทศที่พัฒนาแลว 

 การนําพระราชกรณียกิจ 2 ชวงทีส่ําคัญมาพูดเพือ่จะโยงมาสูโครงการฯ ผมคิดวาจากประสบการณ

ทั้ง 2 เรือ่งนี ้ตลอดจนพระราชปณิธานทีไ่ดทรงมุงมั่นที่จะปกครองแผนดินนี้โดยธรรม จึงนํามาซึง่พระราช

ปณิธานที่จะชวยรัฐบาลชวยกลไกของรัฐ อันไดแกขาราชการทุกฝายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่นอง

ประชาชน บําบัดทุกข บํารุงสุขใหกับพี่นองพสกนิกรของทาน อันนํามาซึง่วิธีคิดวาทําไมทานจึงทําโครงการ

นี้ ทําไมทานจึงทําโครงการนัน้ ในภูมิภาคน้ีขาดแคลนอะไร เดือดรอนอะไร ภูมิภาคนัน้ขาดแคลนเดือดรอน

อะไร อยาวาแตละภูมิภาคเลย แตละหมูบานปญหาไมเหมือนกัน แตละตําบลสภาพความเปนอยู ไม

เหมือนกัน แตละอําเภอมีวิถีชีวิตความเปนอยูประวัติศาสตรของพืน้ทีไ่มเหมือนกัน ดังนัน้ เมื่อพระองคทาน

จะริเร่ิมโครงการอะไรขึ้นมา สิ่งสําคัญที่นักวางแผนทุกคนยอมรับทั้งโลกก็คือวาจะตองหาขอมูลกอน ขอมูล

ความเดือดรอน ขอมูลความขาดแคลน ขอมูลความตองการของพีน่องประชาชนแตละกลุม เพราะแตละกลุม

ความตองการก็ไมเหมือนกัน ในชายคาเดียวกันพออยากไดอยางหน่ึง แมอยากไดอยางหน่ึง  ลูก ๆ อยากได

อีกหลาย ๆ อยาง ไมเหมือนกัน ฉะน้ันการที่จะประมวลเร่ืองราวความเดือดรอนของพีน่องชาวบานในแตละ

หมูบาน ตําบล หรืออําเภอก็ตองหาขอมูล พวกเราจะเห็นวาวิธีการหาขอมูลมีหลายระบบ บางระบบก็

สมัยใหมมี Notebook ตัวหน่ึงกดหาขอมูลจาก Website จาก Internet  ทีเ่ราเชี่ยวชาญกดเขาไปดูเรียกมาได

หมด อําเภอนี้มีประชากรเทาไร ตําบลนัน้มีผู ชาย ผูหญิง เด็กเทาไร อัตราการเกิดเปนอยางไร น้าํทาอุดม

สมบูรณแคไหน มีเรือกสวนไรนากีไ่ร มีบอน้าํกี่บอ กดเลือกไดหมด อันนีเ้ปนระบบทีท่ันสมัยแตวานึกยอน

ยุคไปเมือ่กอน 40 ปที่แลว เราจะเห็นไดวาวิธีการทําขอมูลของพระองคทานก็คือสอบถามจากการเสด็จไปถึง

พื้นที่ แตกอนเสด็จไปจะเห็นมีสิ่งสําคัญอยูในพระหัตถคือแผนที่เขาใจวาเปน 1:50,000 ถาใครเคยเห็นใน

แผนที่ของพระองคอยางใกลชิด จะทรงมีลายพระหัตถดวยดินสอบาง ปากกาบาง ตัวเขียว ตัวแดงวงไวหมด 

ตรงไหนที่ไมนาเชื่อถือวาจะเปนจริงตามนั้นก็จะทรงโนตไว เมื่อเสด็จเขาไปพื้นที่จะทรงตรวจสอบวาภูมิ

ประเทศในพืน้ทีจ่ริงเปนอยางไร ถาไมแนใจจะทรงสอบถามจากชาวบานทีรู่จริง ถาสงสัยจริง ๆ ก็จะทรง

พระดําเนินไป แมบางที่จะเปนพื้นที่ท่ียังไมไดตรวจสอบความปลอดภัยก็ตาม เมื่อทรงตรวจสอบภูมิประเทศ

เสร็จจะมีขอมูลที่สําคัญกวาภูมิประเทศก็คือขอมูลในเรื่องของผูคนตรงนั้นวาเขาเดือดรอนอะไร ตองการ

อะไร จะแกปญหาใหเขาไดอยางไรและถาแกปญหาแลวจะเปนประโยชนตอคนสวนใหญจริงหรือไม และ

คนสวนนอยทีเ่สียประโยชนหรือไดรับประโยชนนอยมีหรือไม ถามีตองชั่งน้ําหนักกัน ถาเห็นวาประโยชน
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จะตกแกคนสวนใหญก็จะตองถามคนสวนนอยวาเขาจะเดือดรอนมากแคไหน เขาจะไดรับการดูแล ชดเชย 

เยียวยาอยางไร ทรงคํานึงถึงหมด แมจะเปนคนสวนนอยแตเขาจะไดรับความเดือดรอนสาหัส โครงการน้ี

อาจจะตองชะลอไวกอนเพือ่หาวิธีแกปญหาของคนสวนนอยที่ไดรับความเดือดรอนดวย วิธีการที่จะหา

ขอมูลจากคนทรงสอนทรงแนะนําวาจะตองนึกถึงภูมิหลังของคนที่นั่น เขามีความเชื่ออยางไร มีคานิยม

อยางไร มีวิถีชีวิตอยางไร ทรงบอกวาทุกชุมชนจะไมมีความเหมือนกัน ฉะนัน้ นักพัฒนาที่ดีเมือ่ลงไปคุยกับ

ชาวบานจะตองหาขอมูลใหชัดเจนวาเขามีความเชื่อในทุกเรือ่งอยางไร ตองยอมรับในความเชือ่ของเขา อยา

ไปคิดแทนเขา ตองเอาความคิดของชาวบานเปนหลัก แลวเราไปชวยเสริมเขาในดานเทคนิควิชาการ เมือ่จะ

ลงมือทําตองวางแผนใหดีวาทําแลวงานตองไมสะดุด ระบบทรัพยากรที่ใสในโครงการ ไมวาจะเปนเร่ือง

ของคนเงินตองพรอมเสียกอน ลงไปใหงานไปได ไมติดขัด ไมใชทําไปแลวหยุดทีส่ําคัญที่สุดคือความ

รวมมือรวมใจของพีน่องประชาชนทุกฝายจะตองยินยอมพรอมใจกันวาโครงการฯ นี้จะเปนประโยชนตอ

สวนรวมของชุมชนนั้นดวย เมื่อทําแลวตองติดตามความกาวหนาของโครงการฯ ทุกระยะ และเมือ่งานเสร็จ

แลวตองประเมินผลสําเร็จของงานวาความคุมคา ความเปนประโยชนไดแคไหน อยางไร เพือ่นําไปปรับปรุง

ใหโครงการฯ ในอนาคตดียิ่งขึน้ ทรงสอนวาอยาทอถอย ถาหากวาเราตัง้ใจทํางานเต็มที ่เราคิดวาเราได

ทํางานดวยความละเอียดรอบคอบเพียงพอแลว  แตปรากฏวามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ปรากฏวาไดรับการ

วิพากษวิจารณ อยาไปถือวาโครงการฯ น้ีเปนโครงการฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ใครแตะตอง

ไมได  ไมไดเปนเชนน้ันเลย ผูที่ไดถวายงานใกลชิดจะยอมรับวาทรงเปนนักประชาธิปไตยจริง ๆ ในเมื่อทรง

เปนนักวางแผนและทรงเปนนักปฏิบัติแลว เมือ่มีอะไรที่มันเกิดไมบรรลุวัตถุประสงคอยาง 100 เปอรเซ็นต 

มีการวิพากษวิจารณได  มีการติเพื่อกอได เพื่อจะนําไปสูการปรับปรุงในอนาคต อันนีเ้ปนน้าํพระราชหฤทัย

อันประเสริฐยิ่งที่ไดทรงยอมรับและสอนพวกเราวาอยาทอถอย 

 มีคํา ๆ หน่ึงที่ไดเกร่ินไว ซึ่งเชื่อวาหลายคนรูจักดีแลวและไดนําไปปฏิบัติแลวคือคําวาภูมิสังคม เรา

จะมีคําวาภูมิศาสตร ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แตศัพทที่นักวางแผนรุนใหมจะตองใหความสําคัญเพิ่มขึ้น คือคํา

วาภูมิสังคม ก็คือสภาพของพื้นที่ไดแก ภูมิประเทศ สิ่งแวดลอม สภาพดิน ปา นํ้า อากาศและวิถีชวีติ ประวัติ

ความเปนมาของชุมชนของมนุษยที่อยูอาศัยในพื้นที่น้ัน  ก็เปนเร่ืองที่ทรงสอนวาจะวางแผนทําอะไร

ตรงไหน ตองคิดถึงภูมิสังคมเปนหลักดวย เราไดยินพระราชดํารัสเกือบจะทุกปไดพระราชทานใหกับปวง

ชนชาวไทยในวันที่ 4 ธันวาคมมาโดยตลอด เราก็จะฝงอยูวาทรงหวงใยเร่ืองของปา ทรัพยากรธรรม ชาติ ปา

ไม นํ้า การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จากทั้ง 2 พระองค บางคนก็นอยใจวาทําไมทรงหวงใยแตปา 

ทรงหวงแตนํ้า หากคิดตามพระองคทานใหดีสิ่งที่ทรงหวงทั้งหมด คือ สิ่งที่มีความจําเปนตอไมเพียงแตคน

ไทยในประเทศไทยเทาน้ัน แตเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอมนุษยชาติดวยซ้ําไป ทรงพูดถึงเร่ือง

โลกรอนมากอนนานาอารยประเทศที่เพิ่งมาพูดกันเมื่อ 10 ปที่แลว  ทรงพูดมา 50 ปแลวเร่ืองโลกรอน ทรง

หวงเร่ืองน้ีมานานแลว เร่ืองนํ้าจืดสําหรับประเทศเรา แหลงนํ้าบานเราไมไดมีที่มาจากการละลายของหิมะ 

ยกเวนแมนํ้าโขงที่ไหลยาวมาจากประเทศจีน ผานประเทศลาว พมามาถึงไทย ซึ่งการใชประโยชนจากแมนํ้า

โขงในการทําเกษตรก็ไมมากเทาใด ทั้ง ๆ ที่ เรามีโครงการกันมาหลายรัฐบาล โครงการโขง ชี มูล แทที่จริง
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เราก็ต้ังเคร่ืองสูบน้ําดวยไฟฟาบาง น้ํามันบาง เพื่อเอานํ้าในแมนํ้าโขงขึ้นมาใช ซึ่งจะสูบไดก็ตอเมื่อแมนํ้าโขง

จะไหลลนตลิ่งอยูแลว แตปน้ีแมนํ้าโขงแหงมาก ไมตองพูดถึงการสูบขึ้นมาใช เพราะเรือยังเดินไมไดเลย อีก

สายหนึ่งที่เกิดจากการละลายของหิมะมาจากเมืองจีนเชนกัน ก็คือแมนํ้าสาละวิน แตเราไมสามารถใช

ประโยชนจากแมน้ําสาละวินเพื่อการเกษตรไดเลยดวยเหตุผล 2 ประการ คือ ไหลผานประเทศไทยนอยมาก  

แถว ๆ จังหวัดแมฮองสอน ไมเกนิ 20 กโิลเมตร ที่เหลือ ผานพมาตลอด อีกประการพื้นที่บริเวณน้ันไมใช

พื้นที่ทางการเกษตร เปนพื้นที่ปาเขาคอนขางอยูในหุบเขาที่ชันมาก ฉะนั้นน้ําที่จะเกิดขึ้นในประเทศของเราก็

มาจาก 2 เร่ืองที่เปนเร่ืองเดียวกัน คือ ความชุมชื้นทําใหเกิดเปนฝน และก็ตกลงมาในพื้นที่ปาเขาหรือพื้นที่

ราบก็แลวแต แตตนนํ้าลําธารสายเล็กสายนอยเกิดมาจากตนนํ้าในขุนนํ้าบนภูเขาภาคเหนือทั้งสิ้น โดยเฉพาะ

นํ้าที่ไหลมาหลอเลี้ยงชีวิตของคนภาคกลางมาจากภูเขาในภาคเหนือ ฉะนั้นไมเปนที่สงสัยเลยวาทําไมทั้ง 2 

พระองคทรงหวงใยปาเขาในพื้นที่ภาคเหนือเปนพิเศษ โครงการฯ หลายโครงการฯ เกิดขึน้ในภาคเหนือ ทรง

หวงเพื่อคนไมไดหวงวาจะเก็บปาไวใหเปนปาใหสัตวปาอยู ลองคิดดูวาที่เปนอยางนั้นเพราะทรงหวงใยสิ่ง

เหลาน้ันเพื่อพสกนิกรสวนใหญของประเทศคือ ผูคนในพื้นที่ภาคเหนือ  ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง

ตอนบน  ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนั่นเอง 

วัตถุประสงคที่ สํานักงาน กปร. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ครัง้นี ้ซึ่งเปนการประชุม 1 

ใน 9 คร้ัง เพื่อใหกลุมจังหวัดในบริเวณใกลเคียงไดมาพบปะแลกเปลี่ยน ทราบวามีแนวคิดมาจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทีท่รงดําริขึน้วาผูทีท่ํางานในโครงการฯ พืน้ที่ละแวกเดียวกันนา

จะตองมาแลกเปลีย่นขอมูลกันมาทบทวนดูวาโครงการฯ ไหนประสบความสําเร็จโครงการฯ ไหนบางที่

จะตองปรับปรุงตอไป ขยายผลโครงการฯ ไหนบางที่ไมประสบความสําเร็จจะตองทําอยางไรตอไป นาจะตอง

มานัง่โตะคุยกันแลว เพราะบางคนไปคิดวาเมือ่เปนโครงการพระราชดําริแลว  เสร็จสิ้นแลว ไมควรจะไป

แตะตองอะไร แตไมจริงเราควรจะมาดูวาโครงการพระราชดํารินั้นจะทําใหดีขึน้อยางไร จะขยายผลอยางไร

ใหเกดิประโยชนมากที่สุด จึงเกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ในคร้ังน้ีขึ้น 
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คําบรรยาย 
โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ  กปร. 

เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 5 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง (7 จงัหวัด) 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 
ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ กวาจะทรงพระราชทานใหกับพวกเราไปพิจารณาดําเนินการ

ตอนั้น มีการดําเนินการมาทุกขั้นตอนทั้งในเชิงวิทยาศาสตร รัฐศาสตรหรือศิลปศาสตร สังคมศาสตรอยาง

ครบถวน และถือวาเปนโครงการฯ ที่มีการพิสูจนมาคอนขางมากทีเดียว จะเห็นไดชัดเจนวาตามทีอ่งคมนตรี

นําเรียนวาถึงแมพระองคทานเองจะประสูติตางประเทศและไดรับความรูจากตางประเทศ  พระองคทาน

สามารถผสมผสานแนวทางตาง ๆ เตรียมพระองคเพือ่จะทรงเปนกษัตริยทีม่ีความตัง้พระทัยจะใหเกิด

ประโยชนสุขกับพวกเราทุก ๆ คน นอกจากนั้นพระองคทานยังไดศึกษาขางนอก ศึกษาขางใน และยังไดมา

ปฏิบัติดวยพระองคเอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการฯ ทีม่ีความสําคัญมาก ๆ และ

ไดรับการกลั่นกรองจนพิสูจนไดแลววาสิง่ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนัน้เปนโครงการฯ ที่อยูในสายเลือดของพวกเรา

ทุก ๆ  คน 

 ที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ คือ เปนภารกิจหนาทีข่องขาราชการทุกทานที่จะตอง

สนองแนวพระราชดําริเพื่อประโยชนสุขของคนในพื้นที่ที่ดูแลอยูประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงหวงวาโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริมีกวา 4,000 โครงการดวยกัน สถานะ

โครงการเปนอยางไรบาง การไดรูสถานะโครงการทําใหพวกเราไดมีโอกาสวางแผนไดถูกตองวาเราจะทํา

อยางไรตอไปเพื่อใหโครงการน้ันยังประโยชนสุขตอไปอยางยั่งยืน 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่วานั้นทางสํานักงาน กปร. ไดพยายามประมวลที่มาของ

โครงการฯ ได 3 ทาง ดวยกัน ซึ่งอาจจะมากกวานี้ก็ได อันดับแรกคือพระองคทานทรงพระราชทานลงมา

โดยตรงจากการศึกษาทดลองของทานเพื่อใหเราแปลงสูภาคปฏิบัติตอไป สวนที่ 2 มาจากฏีกาของราษฎรที่

ผานมา 20 ป มีสัดสวนคอนขางนอย แตปจจุบัน (5-10 ป) อัตราการเพิ่มคอนขางสูงอาจเพราะระบบราชการ

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบอยหรืออาจเพราะวาประชากรเพิ่มขึ้น ทรัพยากรตาง ๆ ก็ลดนอยลง อยางที่

พระองคทานทรงหวงเร่ืองของแหลงน้ํา ปาไม เมื่อคนมาก ความตองการมาก สิ่งที่เปนปจจัยตาง ๆ ก็ลด

นอยลง ทําอยางไรจะเพิ่ม supply ได ทําใหมีฎีกาเพิ่มขึ้น สวนตอไปคือสวนราชการทํารายงานทูลเกลาฯ 
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ถวายขึ้นไป เชนเดียวกับสถานะของสํานักงาน กปร. ที่เราเปนทั้งผูทําหนาที่ประมวล สังเคราะหวิธีการ

รวมกับผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการในการทาํใหฎกีาน้ันมีความเปนไปไดสามารถตกลงไปจน

เกิดประโยชนกับชาวบาน อันน้ีคอืการแกไขโดยสวนราชการ บางทีสวนราชการเองก็มีปญหาที่ทํารายงาน

ขึน้ไปดวย เพราะฉะน้ันใน 3 สวนน้ี จะเห็นชดัเจนวาสาํนักงาน กปร. ตอนน้ีมีโครงการที่ตองดูแลอยู 4,000 

โครงการ ใน 4,000 โครงการเราเร่ิมนับต้ังแตป 2525 (ชวงที่สํานักงาน กปร. เกดิ) ในชวง 2524 สํานักงาน 

กปร. อยูในสังกัดของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.) เราเปนกอง ๆ หนึ่งของสศช. และ

แนวคดิของรัฐบาลในขณะน้ันป 2524 ฯพณฯ ประธานองคมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท เห็นวา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเร่ิมมีมากขึ้น และมีปญหาวาทําอยางไรจะมีองคกรที่มาประมวลแนว

พระราชดําริตาง ๆ เพื่อใหเปนกลุมเปนกอน 

อันเดียวกนัและมปีญหาในเร่ืองความซ้าํซอนในการบริหารจัดการโครงการฯ ความซ้าํซอนเรื่องงบประมาณ 

จึงเกิดความคิดวาจะให สศช. เปนแมงานไปกอน ก็เริม่ตนในป 2524 พอหลังจากนั้นก็แปลงสภาพเปน

สํานักงาน กปร. ในโอกาสตอมา 

 ถาพูดถึงในตัวโครงการ 4,000 โครงการวาครบถวนหรือไม ก็คงตอบไดวาไมครบถวน เพราะ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชยต้ังแตป 2493 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดหายไปสวนนีส้ํานักงาน 

กปร. พยายามประมวลอยู จึงเปนโอกาสทีดี่ที่จะมีความชัดเจนวาโครงการฯ จริง ๆ มีอยูเทาไร และกระจาย

อยูตรงไหนบาง โครงการฯ ที่เรานับอยูอาจไมตรงกับหนวยงานอ่ืน ๆ ก็ได  เพราะบางคร้ังเราใชโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริจาก 3 สวน แตหนวยงานที่เกี่ยวของมีโครงการฯ อ่ืน เราสามารถนํามารวมเปนอัน

เดียวกันเพื่อใหเปนฐานขอมูลที่สมบูรณที่สุด  นอกจากน้ีชวงหลังโครงการอันเน่ือง มาจากพระราชดํารินอกจาก

มาจาก 3 สวนแลว ยังมีแหลงทีม่าซึ่งสํานักงาน กปร. ไมไดใหการสนับสนุนงบประมาณไป แตผูวาราชการ

จังหวัดใชงบประมาณของจังหวัดบาง สวนของกรม/กองใชงบประมาณของตนเองเริม่ดําเนินการ ซึ่งสวนนี้

เรายังไมไดรับรายงานกลับมาวามีปริมาณเทาใด อันนี้ก็จะตองใสเพิ่มเขามา ก็จะทําใหฐานขอมูลมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเปนที่ประจักษวาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีผลที่ชัดเจนยิง่ขึ้น ก็มีองคกรเอกชน

ทั้งที่ดําเนินการโดยตรงและตอยอดโครงการฯ เชน มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิศิลปาชีพ 

แตถาเราสามารถมาชวยกันประมวลก็จะทําใหโครงการฯ มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 สํานักงาน กปร. ไดขอความรวมมือจากจังหวัดตาง ๆ  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ครั้ง

น้ีเปนคร้ังที่ 5 ก็จะเห็นไดชัดเจนวาเราจัดในภาคกลางไดครบถวนแลว คือ เพชรบุรีและจันทบุรี ตอนนี้ใน

ภาคเหนือตอนบนที่เชียงใหมก็เสร็จสิ้นแลว วันน้ีเราจะไดขอมูลจากภาคเหนือตอนลาง เมื่อไดครบถวนแลว

ในคร้ังที่ 9 สํานักงาน กปร. จะเปนผูประมวลผล แลวเรียนเชิญทานมาดูวาฐานขอมูลทีส่มบูรณที่สุดของ

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเปนอยางไรบาง อาจจะจําแนกวาเปนพระราชดําริของใครหรือจําแนก

ตามพระราชดําริรายภาครายจังหวัด จะเปนฐานขอมูลในรูปของเอกสาร website ตอไป  เชน จังหวัด

พิษณุโลกพอชี้เขาไปในแผนที่วัดโบสถในฐานขอมูลสํานักงาน กปร. จะปรากฏวาโครงการฯ แถวน้ีมี
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โครงการฯ ใดบาง สถานะโครงการฯ เปนอยางไร นีค่ือความตัง้ใจของสํานักงาน กปร. เพือ่ใหทานเสริมตอ

หรือใหราษฎรไดไปดูจุดของโครงการฯ ที่สําเร็จแลวและไปดูวาเขาทําสําเร็จไดอยางไร 

 เมื่อไดโครงการฯ ตาง ๆ มาครบถวนแลว ก็คงมาประสานผูวาราชการจังหวัดวาในกลุมจังหวัดน้ัน ๆ จะ

ทําอยางไรตอไป การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ครัง้นีเ้ปนการเตรียมการใหฐานขอมูลตาง ๆ สมบูรณ

ยิง่ขึน้ เมื่อจํานวนโครงการฯ สมบูรณเราอาจชวยกันมาแยกแยะวากลุมโครงการพระราชดําริควรแยกเปน 3 

กลุมแบบน้ีหรือไม คือกลุมที่สมบูรณใชประโยชนเต็มที่แลวเราจะทําอยางไรตอ กลุมที่ยังไมไดใชประโยชน

เต็มที่/เต็มประสิทธิภาพจะทําอยางไร และโครงการฯ ที่มีปญหาอุปสรรคจะชวยกันแกไขอยางไร ตอไปคงมี

รายละเอียดของคําจํากัดความในแตละกลุม 
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สรุปการเสวนาการดาํเนนิงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ : 

การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค 

 

นายสุวัฒน  เทพอารักษ  รองเลขาธิการ กปร.  ผูดาํเนินการกลาวถึง 

วัตถุประสงคหลักของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ คือตองการตรวจสอบวาแตละจังหวัด

มีโครงการฯ เทาไร  สถานะเปนอยางไรบาง โครงการฯ กลุมแรกอยูในสถานะทีดํ่าเนินการไดดีแลวสามารถ

ยังประโยชนตอพี่นองประชาชน สวนที่ 2 อาจมีปญหาติดขัดอยูบางจะตองรวมมือกันในการแกไข สวนที ่3 

จะตองรวมกันแกไขอยางไรโดยเฉพาะโครงการฯ ทีเ่กิดขึ้นแลว ซึง่สํานักงาน กปร. ไดประสานขอขอมูล

จากทางจังหวัดและจังหวัดไดสงขอมูลมาเปนที ่เรียบรอยแลว ในวันนี้ขอใหแตละจังหวัดนําเสนอวา

โครงการฯ ที่อยูในความรับผิดชอบมีจํานวนเทาใด สถานะเปนอยางไร และมีปญหาอุปสรรคอยางไรหรือไม 

แลวสดุทายเราจะไดรวมมอืกนัหาแนวทางแกไขปญหาเหลาน้ัน 

 

จังหวัดพิษณุโลก โดย นายสมพงษ  อรุณโรจนปญญา รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 

กลาววามีโครงการจํานวน 21 โครงการ แยกเปนโครงการพระราชดําริขนาดใหญ 3 โครงการ ไดแก  

1.โครงการพัฒนาพืน้ทีเ่พือ่ความมัน่คงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อําเภอชาติตระการและนครไท  รับ

เปนโครงการพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในป 2538 มีคณะทํางานเปนเจาภาพ  

2. โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดนพระราชดําริครั้งแรกเริ่มเมื่อป 2525 2545 2546  โดยกรม

ชลประทานดําเนินการและมีคณะกรรมการรับผิดชอบ  

3. โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบานบึงแวงในอําเภอพรหมพิราม เริ่มจากมีราษฎรบริจาคที่ใหมูลนิธ ิ

849 ไร  

นอกจากนั้น ยังมีโครงการแหลงน้ ําขนาดเล็กในพื ้นที ่ 18 โครงการอยู ในการกํากับดูแลของ

โครงการชลประทาน 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะตอไปน้ีคอื  

1. มีเจาภาพรับผิดชอบในรูปของคณะกรรมการดําเนินการที่ชัดเจน 

2. มกีารบรูณาการรวมกันระหวางหนวยงาน (ทั้งระดับเขต ระดับภาคและระดับภูมิภาค) เปนอยางดี 

3. มีการขับเคลื่อนการติดตามผลการประเมินผลโครงการฯ ทุก 3 เดือน 

 

จังหวัดเพชรบูรณ โดย วาท่ีรอยตรีสุรศักดิ์  วงษสาโรจน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ และนายสุชาติ  

เจริญศรี  ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ 
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กลาววาจังหวัดมีโครงการ 69 โครงการ   ดํา เนินการเสร็จแลว  35 โครงการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 34 โครงการ ซึ่งโครงการของจังหวัดเกิดเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จตัง้แตป 

2526 โดยเร่ิมที่อําเภอเขาคอเปนที่แรก ทั้งน้ี สามารถแบงกลุมโครงการได 4 กลุม คือ  

- โครงการดานแหลงนํ้า สรางเสร็จแลว 16 โครงการ อีก 6 โครงการอยูระหวางดําเนินการ                        

- โครงการดานการเกษตร มี 16 โครงการ โดย 5 โครงการอยูระหวางดําเนินการ  

- โครงการดานการศึกษา มี 18 โครงการ โดย 14 โครงการอยูระหวางดําเนินการ  

- โครงการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ตําบลโคกปง อําเภอวิเชียรบุรี 

สิ่งที่เปนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน คือ  

 1. การบริหารจัดการโครงการพระราชดําริมักไมคอยมีการจัดประชุมในระดับพื้นที่อยาง

ตอเน่ือง จะเปนลักษณะโครงการเฉพาะกิจที่ทําเปนเร่ือง ๆ ไป ไมสามารถที่จะผูกโยงใหเปนรูปธรรมเปน

ลักษณะของความตอเนื่องเชื่อมโยงของโครงการฯ ตาง ๆ ได 

 2. งบประมาณแตละแหงจะมาตามภารกิจไมไดบูรณาการกิจกรรมรวมกันใหเกิดความ

เชือ่มโยง 

 3. การสงเสริมขยายผลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขาดความตอเนื่องจริงจัง โดยรูแตไม

ปฏิบัติ 

 4. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ ยังไมสามารถทําใหพี่นองประชาชนลด

ตนทนุและชวยเหลือตนเองไดอยางตอเน่ือง 

  5. การบริหารจัดการแหลงนํ้าซึ่งกอสรางเสร็จแลวแตไมมีการตอยอด 

  6. โครงการพระราชดําริหลายโครงการจะเห็นผลหรือกอประโยชนตองใชเวลานาน    พี่

นองประชาชนไมมีความอดทน โดยเร่ืองปา เร่ืองของสํานึกรูในการมีสวนรวม รวมถึงทําอยางไรจะลด

ตนทุนลวนตองใชเวลา เราตองมี road map ที่ชัดเจน มีความอดทนที่จะอยูกับพี่นองประชาชนอยางแทจริง

และตอเน่ือง 

  7. ขาดการเชือ่มโยงในการประชาสัมพันธอยางตอเนือ่ง มีกิจกรรมคร้ังหน่ึงจังหวัดก็

ประชาสัมพันธทีห่น่ึง 

 

จังหวัดตาก โดย นายมงคล สัณฐิติวิฑูร รองผูวาราชการจังหวัดตาก 

กลาววาจังหวัดมีโครงการจํานวน 35 โครงการ กระจายตัวอยูใน 9 อําเภอ โดยแบงโครงการฯ ได 3 

กลุม คือ 

1. โครงการดานแหลงน้าํ 21 โครงการ ซึง่เปนโครงการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โครงการ

ดานสงเสริมอาชีพและพฒันาคุณภาพชีวิต   

2. โครงการขยายผลโครงการเดิมคือ โครงการขยายผลโครงการหลวงแมสอง อําเภอทาสองยาง 

 3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
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 ลักษณะการบริหารโครงการฯ ของจังหวัดตาก มีคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ตามคําสั่งที่ 2315/2551 โดยไมพบปญหาอุปสรรคใด ๆ ในการดําเนินงาน 

 พรอมกันน้ี ไดยกตัวอยางโครงการดีเดน คือ ฝายแกนดินเหนียวใตพื้นทราย ซึ่งสามารถประยุกตใช

กับพื้นที่แหงแลง เริม่ดําเนินการตัง้แตป 2550 และเปน Model ตนแบบของจังหวัดตาก โดยพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหขยายผลโครงการฯ นี ้มีลักษณะพิเศษคือเปนการพัฒนาแหลงน้าํเชิงอนุรักษ 

วัตถุประสงคคือเก็บกักน้ําและชะลอน้ําใหขังอยูใตพื้นทราย ซึ่งการกอสรางไมยุงยากและใชแรงงานของ

ราษฎรเปนหลัก วัสดุที่ใชมี 2 อยาง คือ ดินเหนียวและหินใหญสําหรับเรียง 

 

จังหวัดอุตรดิตถ โดย นายศักดิ์วรุณ  เตชะจิตอาภรณ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ 

กลาววาจังหวัดมีโครงการฯ ในความรับผิดชอบ  40 โครงการ  ดําเนินการแลวเสร็จ 24 โครงการ อยู

ระหวางดําเนินการ 16 โครงการ โดยไมพบปญหาอุปสรรคใด ๆ ในการดําเนินงาน พรอมกันนีไ้ดยกตัวอยาง

โครงการทดลองหมูบานประมงบานหวยเจริญ 

 

จังหวัดกําแพงเพชร โดย นางสาวเบญจวรรณ  อานเปร่ือง รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร และหัวหนา

สาํนักงานจังหวัดกําแพงเพชร 

กลาวถึงแนวทางการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัด  โดยใช

คณะทํางานซึ่งมีหนาที่ในการขับเคลื่อนและกํากับดูแลโครงการฯ ในพื้นที่ 3 คณะ คือ  

1. คณะทํางานกํากับติดตามโครงการฯ จังหวัดกําแพงเพชร  

 2. คณะทํางานเฉพาะโครงการฯ  คือ คณะทํางานขยายผลโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

ในพื้นที่อําเภอคลองลาน ต้ังขึ้นโดยโครงการหลวง  

 3. คณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบาน

ปาคา 

 จังหวัดกาํแพงเพชรมีโครงการฯ ทั้งหมดในความรับผดิชอบ 18 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 3 

โครงการ แลวเสร็จ 15 โครงการ โดยไดยกตัวอยางโครงการฯ ไดแก 

 1. โครงการพัฒนาลุมน้ําคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

 2. พัฒนาลุมน้ําคลองสวนหมากอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 3. บานเล็กในปาใหญอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 4. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 

 5. โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

 ทั้งน้ี ทางจังหวัดขอปรับแกไขตัวเลขจํานวนโครงการฯ เพราะภายใตโครงการพัฒนาลุมน้ําจะมี

โครงการยอยเปนอางเก็บนํ้า สระเก็บนํ้านับ 10 โครงการ 

 ขอเสนอแนะ 
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 1. การดําเนินงานโครงการพระราชดําริบางแหงยังไมมีเอกภาพในการจัดการและบูรณาการ มีหลาย

โครงการฯ ที่มีหลายหนวยเขาไปทํา อาจโดยผานกรม/กองในสวนกลางเขาสูพื้นที ่ แตผูบริหารจะไมทราบ

เร่ือง  เลย 0

0

ไมไดขับเคลือ่นโครงการฯ  ถามีหนวยงานในระดับจังหวัด สํานักงานจังหวัดโดยภารกิจมีหนาที่

ในการเปนผูรับผิดชอบงานที่ไมมีหนวยงานใดดูแลอยูแลว ซึ่งลักษณะโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

สวนใหญตองอาศัยการบูรณาการทัง้นัน้ ถาไมมีแกนหลักในจังหวัดทีจ่ะบูรณาการแลว ก็จะเปนตางคนตาง

ทําและมองเปาหมายเฉพาะราย ภาพใหญก็จะไมออก หนาทีข่องจังหวัดก็คือ การขับเคลือ่นโครงการ

พระราชดําริที่ทําอยูใหไปสูความสําเร็จ จังหวัดควรมีการประชุมแลวนําโครงการพระราชดําริมาคุยกันวาทํา

ไมไดเพราะอะไรเพื่อจะไดรวมกันหาชองทางใหเดินตอไปได จึงควรมีคณะกรรมการที่เปนเอกภาพอยูใน

จังหวัด แตละกรม/กองทีม่าทํางานในจังหวัดถาเขาใจวาในภูมิภาคโดยจังหวัดมีผู วาราชการจังหวัด เปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุด และแกนหลักซึ่งจะทํางานนาจะเปนสํานักงานจังหวัด ถาเขาใจกันตรงนี ้บางครั้ง

สํานักงานจังหวัดอาจจะตองเปนหนวยเขาไปชวยเรือ่งการวางแผน เขาไปชวยเรือ่งการประสาน เขาไปชวย

เร่ืองการบูรณาการ ภาพของการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จะสําเร็จไดงายขึ้น  

0

2. โครงการพระราชดําริจะมีเร่ืองการขยายผลดวย ซึ่งตองมีการวางแผนการดําเนินงานตอเน่ือง 
3. การดําเนินโครงการพระราชดําริ0

 ในโอกาสนี ้นายจรัลธาดา กรรณสูต ทีป่รึกษาสํานักราชเลขาธิการ ชี้แจงเรือ่งโครงการเกษตรที่สูง

ของจังหวัดกําแพงเพชรวาโครงการฯ เกี่ยวของกับอุทยานแหงชาติเพราะบริเวณนั้นเปนยอดเขาจําเปนตอง

รักษาตนน้ําลําธารซึ่งเปนทีอ่ยูของชาวเขา ชาวเขาปลูกขาวไรใชพื้นที่มาก แตใหผลผลิตต่ํา หากไมมีการ

จัดการจะมีการถางปาเขาไปเรือ่ย ซึง่กฎหมายอุทยานแหงชาติหามใครเขาไปยุ งเกีย่ว จึงเกิดโครงการ

พระราชดําริซึง่เปนโอกาสใหทุกหนวยงานสามารถเขาไปรวมบริหารจัดการและพัฒนาในเขตนัน้ได จึงได

เกิดการสงเสริมใหทํานาดําตามขั้นบันไดแทนการปลูกขาวไร เพื่อลดการบุกรุกแผวถางปาใหมากขึน้ พรอม

กับสงเสริมอาชีพสรางรายไดเพิ่มเติม ซึ่งเปนที่มาของโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง 

ตองมีการติดตามประเมินผลโครงการฯ วาโครงการไหนทําได

ถาทําไมไดจะแกไขปญหาอยางไร 

 

จังหวัดพิจิตร โดย นางอัจฉราภรณ  บุญญรังสี  รองผูวาราชการจังหวัดพิจิตร 

กลาววาจังหวัดรับผิดชอบโครงการพระราชดําริ 1 โครงการ คอื โครงการศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิ

รินธร โดยมีวัตถุประสงคของโครงการฯ คือ การสาธิตและการดูงาน มีฐานการเรียนรูใหเยี่ยมชม 13 ฐาน 

สําหรับเรื่องการบริหารจัดการมีคณะกรรมการในระดับจังหวัดและคณะทํางานอีก 3 คณะเปนคณะติดตาม

ประเมินผล คณะทํางานประชาสัมพันธและคณะทํางานการบริหารจัดการความรู 

 

จังหวดันครสวรรค โดย นายชาญเดช  คงเอี่ยมตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค และนายสมาโนช  

กรอบเพ็ชร สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 12 
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กลาววาโครงการของจังหวัดมี 4 โครงการหลัก อีก 6 โครงการ เปนการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่ง 4 

โครงการหลักประกอบดวย โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่ตําบลหนองกรด อําเภอเมือง     โครงการ

ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนาในตําบลหนองหมอ อําเภอตาคลี    โครงการอันเน่ือง มาจากพระราชดําริเทือกเขา

พระ อําเภอหนองบัว และโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเขาสี่ลูก อําเภอหนองบัว โดยการดําเนินงาน

ไมพบปญหาอุปสรรค แตขอเสนอวาโครงการฯ ทุกโครงการ ทองถิน่ซึง่นับวันจะมีบทบาทเพิม่มากขึน้ ควร

จะตองมีสวนรวมกับการดําเนินโครงการฯ เพิ่มมากกวาที่เปนอยู 

 

จังหวัดอุทัยธานี โดย นายประหยัด  ยะคะนอง รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายเฉลิมศักดิ์  ทักษาดิ

พงษ โครงการชลประทานอุทัยธานี 

กลาววา การดําเนินโครงการพระราชดําริตองสรางหัวใหพรอมคือสรางคณะกรรมการบริหารงาน 

จะตองตัง้ผู รับผิดชอบทีส่ําคัญมากกวาคณะกรรมการอํานวยการคือคณะกรรมการทีป่รึกษา ตองมีฝาย

การเมืองดวย คือสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู แทนราษฎร ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภา

หอการคา ที่ปรึกษาภาคประชาชน เพราะเปนกลุมคนทีส่ามารถผลักดันโครงการพระราชดําริได ในเขต

จังหวัดอุทัยธานีโครงการพระราชดําริสวนใหญเปนเรือ่งแหลงน้าํ มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา 

โครงการของจังหวัดมี 10 โครงการ เชน โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลสุขฤทัย อําเภอ

หวยคตของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการพลิกฟนธนาคารควายตาม

พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการอางเก็บน้ําหวยและ 1  ตําบลคอกควาย 

อําเภอบานไร มีพระราชดําริเมือ่ป 2522   กอสรางเสร็จป 2527   พืน้ทีรั่บประโยชน 500  ไร   โครงการอาง

เกบ็นํ้าหวยและ 2  ตําบลคอกควาย  อําเภอบานไร   มีพระราชดําริเมื่อป 2522 กอสรางเสร็จ ป 2528 พืน้ทีรั่บ

ประโยชน 1,000 ไร  ปญหาคือ พื้นที่เปนทราย นํ้าไมพอใชในฤดูแลง   
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดย นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ  กปร.   

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 5 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง (7 จงัหวัด) 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 
ณ โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
สํานักงาน กปร. ไดรับขอมูลโครงการฯ ซึง่จะนําไปปรับในฐานขอมูลที่ กปร. มีอยูรวมกับขอมูล

จังหวัด เพื ่อจะสรุปวาแตละจังหวัดมีโครงการจํานวนเทาใด นอกจากนี้ ยังไดรับขอเสนอแนะที ่เปน

ประโยชนตอการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ จากการนําเสนอของทุกจังหวัดสามารถสรุปไดวา 
 1. การจะใหประชาชนมีสวนรวมในการใชประโยชนใหมากทีสุ่ด โดยเฉพาะโครงการพัฒนาแหลง

นํ้า พอสรางเสร็จไมใชแคสรางเสร็จแตการนําไปใชประโยชนโดยใหประชาชนเปนเจาของ เปนกลุมผูใชน้ํา

ในการจัดการถึงจะเปนประโยชนอยางยั่งยืนของเขาตอไป 
 2. จะตองมีคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการฯ แบบเบ็ดเสร็จในระดับจังหวัดโดยกําหนดใหมี

การประชุมอยางตอเนื่อง 
 3. ทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการนําความรูไปตอยอดไปใชประโยชนอยางกวางขวางและขยายผล

มากขึ้น 
 4. ควรมกีารบูรณาการในการดําเนินงานรวมกนัระหวางหนวยงาน 
 การสัมมนาในวันนี้ เปนความรวมมือกันในการประสานเพือ่ใหไดขอมูลที ่ครบถวนสมบูรณ 

หลังจากนี ้กปร. จะนําขอมูลไปปรับปรุงและประสานกับจังหวัดตอวาเราจะขับเคลื่อนในการที่จะขยายผล

โครงการพระราชดําริไปสูพีน่องประชาชนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น ใหชัดเจนและเปนประโยชนมากขึน้ได

อยางไรตอไป ในนามสาํนักงาน กปร. กราบขอบพระคุณรองผูวาราชการจังหวัดทุกทาน ตลอดจนทุกทานที่

อยูรวมการสัมมนาจนถึงการปดคร้ังน้ี  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนลาง 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

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

1 จังหวัดเพชรบูรณ 14 13 7 6 4 

2 จังหวัดพิษณุโลก 12 21 16 ไมมีขอมูล 9 

3 จังหวัดอุทยัธานี 1 11 1 ไมมีขอมูล 10 

4 จังหวัดสุโขทัย 13 24 11 15 2 

5 จังหวัดตาก 26 31 22 10 5 

6 จังหวัดกาํแพงเพชร 10 18 16 3 4 

7 จังหวัดนครสวรรค 5 10 4 4 4 

8 จังหวัดพิจิตร 0 1 ไมมีขอมูล 1 ไมมีขอมูล 

9 จังหวัดอุตรดิตถ 10 45 19 17 20 

 รวม  9   จังหวัด 91 174 96 56 58 

  

 หมายเหต ุ (1)  จํานวนโครงการที่ใชงบประมาณ กปร. ต้ังแตปงบประมาณ 2525 – 2552 

  (2) จํานวนโครงการที่จังหวัดแตละจังหวัดมีขอมูล 

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



 

 

กําหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ  2553 

คร้ังที่ 5 พ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553  เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ  โรงแรมท็อปแลนด อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 

 
 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 09.45 น.  ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกกลาวตอนรับ 

เวลา  09.45 – 10.00 น.  กลาวรายงาน โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการ

พิ เศษเพื อ่ประสานงานโครงการอันเนื อ่งมาจากพระราชดํา ริ  

(เลขาธิการ กปร.) 

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

เวลา  10.15 – 10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ” โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  เลขาธิการ กปร.  

เวลา  10.30 – 10.45 น.  อาหารวาง 

เวลา  10.45 – 12.00 น.  การเสวนา เร่ือง “การดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ” 

ในประเด็นเกี่ยวกับ จํานวนโครงการ การบริหารจัดการโครงการ 

ปญหาอุปสรรค และผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ 

นําเสวนา โดย  นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

   -  จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดเพชรบรูณ, จังหวัดตาก 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 

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

   -   จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุตรดิตถ, จังหวัดกาํแพงเพชร 

เวลา  14.15 – 14.30 น.  อาหารวาง 

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

   -   จังหวัดพิจิตร, จังหวัดนครสวรรค, จังหวัดอุทยัธานี 

เวลา  15.45 – 17.00 น.  สรุปผลการประชุมและพิธีปดการประชุม   

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

 



1

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายพลากร   สุวรรณรัฐ องคมนตรี

1 นายธเนศ  มณีกุล เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

2 นายสมภพ  สายมา เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

3 นายพรพรหม  ปราโมช เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

4 นายพิเชษฐ  ทาภูมินทร เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

1 นายจรัลธาดา  กรรณสูต ที่ปรึกษาสํานักราชเลขาธิการ

2 นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้ํา นักวิชาการประมง ฯ

3 นางสาววงศวิภา  วงศเทียมชัย วิทยากร ชํานาญการ

1 นายสมพงษ  ชางตระกูล ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 3

2 นายพรมงคล  ชิดชอบ วิศวกรชลประทาน  ชํานาญการ

3 นายบุญตอ  ไชยพานิช ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการสํานักชลประทานที่ 3

1 นายกฤษพร  ศรีสังข เจาหนาที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2

2 นายบุญศรี  อินทรนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ

3 นางกุลธิดา  ดอนอยูไพร นักวิชาการเกษตร  ชํานาญการ

4 นายสมชาย  บุญประดับ นักวิชาการเกษตร  ชํานาญการพิเศษ

1 นายเมธี  มานะพงศ ผูอํานวยการกลุมงานโครงการพระราชดําริ

1 นายพรชัย  ชํานาญพูด ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6

2 นายปรีชา  บัวทองจันทร นักวิชาการสัตวบาล  ชํานาญการพิเศษ

3 นายธนาพล  กิตติมานนต สัตวแพทย อาวุโส

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

สํานักราชเลขาธิการ (3)

กรมวิชาการเกษตร (4)

มูลนิธิชัยพัฒนา (4)

กรมชลประทาน (3)

ลําดับที่

กรมสงเสริมการเกษตร (1)

กรมปศุสัตว (3)



2

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

1 นายจิรศักดิ์  รักประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ

2 นางปริญดา  รัตนแดง นักวิชาการประมง  ชํานาญการ

1 นางอรอุมา  ยิ้มแต นักวิเคราะหนโยบายและแผน   ชํานาญการพิเศษ

2 นายไพศาล  ดุลยพัชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน   ชํานาญการ

3 นายมงคล  เมกูล นายชางสํารวจอาวุโส

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

4 นายประศาสน  สุทธารักษ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ

5 นายคนึง  มวงงาม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร

สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร

6 จ.ส.อ.วิเชียร  ปญญามัง เจาพนักงานการเกษตร  ชํานาญงาน

สถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร

7 นายสนอง  คําสองสี นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ

8 นายผดุงศักดิ์  เฉลิมชาติ นักวิชาการเกษตร  ชํานาญการ

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ

9 นายรุง  บุญพาเกิด ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

10 นายอนุสรณ  วัฒนสิงห เจาพนักงานการเกษตร  ชํานาญการ

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

11 นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตร  ชํานาญการ

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก

1 นายสุทัศน  ธีระวัฒน นักวิชาการปาไม  ชํานาญการพิเศษ

2 นายประสิทธิ  พัฒนาใหญยิ่ง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริ

กรมปาไม (10)

กรมพัฒนาที่ดิน (11)

กรมประมง (2)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2)



3

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

และกิจการพิเศษ

2 นายพัฒนพงศ  สมิตติพัฒน นักวิชาการปาไม  ชํานาญการ

3 นายเกษม  คํามา นักวิชาการปาไม  ชํานาญการ

4 นายสยาม  ชางเนียม นักวิชาการปาไม  ชํานาญการ

5 นายสมชาย  ฉิมแยม เจาพนักงานปาไม  ชํานาญงาน

6 นายประพันธ  มั่นเขียนนาน ปฏิบัติการปาไม  ชํานาญการ

7 นายสมบูรณ  จําปาอูป นักวิชาการปาไม  ชํานาญการ

8 นายธงชัย  สุวรรณณชัย เจาพนักงานปาไมอาวุโส

9 นายจิระ  นุชนิยม เจาพนักงานปาไม  ชํานาญงาน

10 นายนครินทร  สุทัตโต นักวิชาการปาไม  ชํานาญการ

1 นายโกวิท  ปญญาตรง ผูตรวจราชการกรม ฯ

2 นายเรือง  จันทรมหเสถียร นักวิชาการปาไม  ชํานาญการพิเศษ

3 นางสาววารุณี  นันทะปตย นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ

4 นางสาววิจิตรา  ภูจอมดาว นักวิชาการปาไม

1 นางสาวพิไลลักษณ  อักษรรัตน วิศวกรโยธา  ชํานาญการ

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

2 นายชนะ  เรืองวุฒิปญญา วิศวกรโยธา  ชํานาญการ

สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก

1 นายแพทยธารา  ชินะกาญจน นายแพทย  ชํานาญการพิเศษ

2 นายแพทยอุสาห  พฤฒิจิระวงศ นายแพทย  ชํานาญการ

3 นายผดุชชัย  เขียนทอง ผปร.ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 17

1 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล

1 พ.อ.วิบูลย  ผมปน รอง ผบ.นพค.34 สนภ.3 นทพ.บก.

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (3)

กรมทรัพยากรน้ํา (2)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (1)

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (2)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (4)



4

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

กองทัพไทย

2 น.ท.ปราโมทย  โสวัณณะ ผูบังคับหนวยพัฒนาคุณภาพชีวิต

หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34

สํานักงานพัฒนาภาค 3

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

1 พ.อ. ทรงชัย  คงประชา ชรก.กกร.ทภ.3

2 พ.ต. นเรศ  บริบูรณ ผช.หัวหนาแผนก ปรพ. กกร.ทภ.3

3 พ.อ.คงเอก  ขยันกิจ รอง ผอ.ศปร.ทภ.3

1 นายนิพน  วัฒนประเสริฐ นักสื่อมวลชน  ชํานาญการ

สํานักประชาสัมพันธเขต 4

2 นางสาวสาลิน  เมืองหมุด นักสื่อมวลชน  ชํานาญการ

สํานักประชาสัมพันธเขต 4

1 นายปรีชา  เรืองจันทร ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

2 นายสมพงศ  อรุณโรจนปญญา รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก

3 นายพัฒนา  ลอมวงษโสยาณะ เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก

4 นายไพโรจน  แกวแดง หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

5 จ.ส.ท.ราชัน  มาลามา เจาหนาที่ ศอป.โครงการ พมพ.ภูขัด ภูเมี่ยง 

ภูสอยดาว

6 นางสุกัญญา  จันทะสูน ครูชํานาญการพิเศษ

สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

7 วาที่ ร.ต.พิพัฒน  ชมสวนสรรค พนักงานราชการ

สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

8 นางธนวรรณ  แสนกลา พนักงานราชการ

สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

9 นางนภา  ขันธปราบ ครู

สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

10 วาที่ ร.อ.บุญสง  วันชื่น พนักงานราชการ

กองทัพภาคที่ 3 (3)

กรมประชาสัมพันธ (2)

จังหวัดพิษณุโลก (46)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

11 นายสมหมาย  จีนขจร ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 2

12 นางสาวเสาวลักษณ  เรืองขํา นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ

สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

13 นายจันทรรอน  วงศวาน หัวหนากลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11

14 นายประสาน  เอียดสังข เจาหนาที่กลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ

15 นายวิชากร  ขจรพิพัฒนพงษ วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ

16 นายประสงค  อุไรวรรณ นายอําเภอชาติตระการ

17 นายสุนทร  รัชฎาวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พิษณุโลก

18 นายศุภกุล  จันทรลา เจาหนาที่โครงการพัฒนาปาไม

ตามแนวพระราชดําริ

20 นายสามารถ  พุมมูล เจาหนาที่โครงการพัฒนาปาไมภูหินรองกลา

21 นางสาวสุภาพร  หมนมั่น เจาหนาที่โครงการหมูบานพิทักษปา

รักษาสิ่งแวดลอม

22 นางสาววชิราภรณ  มีนาค เจาหนาที่โครงการหมูบานพิทักษปา

รักษาสิ่งแวดลอม

23 นายชํานาญ  ชูเที่ยง เจาหนาที่โครงการชลประทานพิษณุโลก

24 นายมีกาจ  ลาภานุพัฒน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11

25 นางบุทา  กสินิพงษ นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ

26 นางชลารัตน  คําวงค นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ

27 นายพงษศักดิ์  ประทุมมาส นักวิชาการปาไม ชก.สบอ.11

28 นายจําเริญ  บรรเรียนกิจ เจาหนาที่ประมง จังหวัดพิษณุโลก

29 นางลาวัลย  วงศวิทย นักจัดการงานทั่วไป  ชํานาญการ

30 นายฉัตรชัย  ทองปอนด วิศวกรชลประทาน

31 นางสาวณิชชา  มวงพรม นักวิเคราะหนโยบายและแผน

32 นายพัฒนา  ลอมวงษโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

33 นางรัตนาภรณ  จีนทา นักวิเคราะหนโยบายและแผน

34 นายปรีชา  ปญญาสงค เจาหนาบริหารงานในพระองค

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ภูเมี่ยง ภูขัด

35 ร.ท. นภานันท  โพธิชัย หน.ชป.ศิลปาชีพ ภูขัดฯ

ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

36 นางสุวลักษณ  ศรีพรหมมา อ.ส.ม. สตรีอาสา

37 นายประวัติ  นกอิ่ม นักวิชาการเกษตร  ชํานาญการ

38 นางสาวสุภาวินี  พาจาทิศ นวส.ปฏิบัติการ

39 นายโสดก  ทองหาร นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

40 นายชาติ  เพชรออน ประมงอําเภอชาติตระการ

สํานักงานประจําจังหวัดพิษณุโลก

41 นายรัตนะ  สวามีชัย เกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก

42 นายไพรฤทธิ์  วิจิตรพงษา เจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตร

43 นายวทัญยู  สโมงค เจาหนาที่งานแผนฯ

44 นายเจษฎา  มากลั่น เจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตร

45 นายลาชัน  แกวดี เจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตร

46 นายชัยยุทธ  มังกรเจริญชยากูร เจาหนาที่สถานีพัฒนาการเกษตร

1 นายไพโรจน  คธนิล ผูอํานวยการโครงการกอสราง 2 

สํานักชลประทานที่ 4

2 นายสมชาย  วัฒนผลิตธร สหกรณจังหวัดสุโขทัย

3 นายบารมี  หงสลําพอง ผูอํานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

4 นายประธาน  สุรกิจบวร หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

5 นายมณฑล  ชนะอุทัย นายชางชลประทาน ชํานาญการ

โครงการกอสราง สชป.4

6 นางสําเริง  บุญมี นักวิเคราะหนโยบายและแผน

7 นางสาวกัลยา  โกยทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน

8 นายเสถียร  กลิ่นชยา ผูอํานวยการสถานพัฒนาที่สูงฯ

1 นายสักวรุณ  เตชะจิตอาภรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ

2 นายเอกพร  อานุภาพภราดร เจาหนาที่วิเคราะหฯ

3 นายเกียรติศักดิ์  หนูแกว นายชางชลประทานอาวุโส

4 พ.ต. อภิชาติ  ปญญาเดช ผูแทนผูบังคับการจังหวัดทหารบก อุตรดิตถ

5 นายศุภวัฒ  ไสแอม ผูประสานงานโครงการสวนพฤษศาสตรโรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

6 อาจารยสมุทร  สีอุน รองคณะบดีคณะครุศาสตร

จังหวัดอุตรดิตถ (9)

จังหวัดสุโขทัย (8)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

7 ผองศรี  เทพนอย นักวิชาการสิ่งแวดลอม

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

8 นายศักดา  พันธุเจริญ หัวหนาโครงการชีววิถี กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์

9 นายสุทธิศักดิ์  สุขพลับพลา หัวหนาฝายโครงการพิเศษ สชป.

1 นางอัฉราภรณ  บุญญรังสี รองผูวาราชการจังหวัดพิจิตร

2 นางดาราวรรณ  พงษพานิช พัฒนาการจังหวัดพิจิตร

3 นางสาวรัตนา  วิภาศรีนิมิต หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร

4 นายประทีป  ตระกูลสา หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

5 นายธวัช  วัดแกว หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาการผลิต

6 นายยุทธภูมิ  จับจิตกร ปลัดอําเภอ

1 นายมงคล  สัณฐิติวิฑูร รองผูวาราชการจังหวัดตาก

2 นายดุสิต  แสงสุคนธ หัวหนาฝายวิศวกรรม

3 นายปญญรัตน  รังศิลป ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก

4 นางสาวจันทรจิรา  เครือทับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปก.

5 นายธีรยุทธ  พุมเอี่ยม เจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

6 นายจตุรงณ  วงศแพทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

7 นายปญญา  ถนอมทรัพย นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

1 นางสาวเบญจวรรณ  อานเปรื่อง รองผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร

2 นายณัฐพงศ  ครุฑทา เจาหนาที่โครงการชลประทานกําแพงเพชร

3 นายคนึง  มวงงาม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกําแพงเพชร

4 นางกุลดา  พันธเตี้ย รักษาการหัวหนากลุมงานยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัด

5 นายวสันต  โพธิ์เนียร หัวหนาสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

บานปาคา

6 นายสุมิน  ขันสัมฤทธิ์ เจาหนาที่โครงการกอสราง 1 

จังหวัดตาก (7)

จังหวัดพิจิตร (7)

จังหวัดกําแพงเพชร (6)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

สํานักชลประทานที่ 4

1 นายชนมชื่น  บุญญานุสาสน ผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี

2 นายณรงคศักดิ์  เฉลิมเกียรติ หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุทัยธานี

3 นายเฉลิมศักดิ์  ทักษาดิพงษ นายชางชลประทานอาวุโส

4 นางสาวจุฑารัตน  หิรัญ นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

5 นายโกศล  มั่นเกษวิทย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

1 นายชาญเดช  คงเอี่ยมตระกูล รองผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค

2 นายสุนันท  กะตะโท เกษตรและสหกรณจังหวัดนครสวรรค

3 นายสมาโนช  กรอบเพ็ชร หัวหนากลุมประสานงานโครงการพระราชดําริ 

สํานักฯ 12

4 นายประทีป  วงษรัตน เจาหนาที่ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเกษตรนครสวรรค

5 นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

6 นายเชาวลิตย  ชมวิจิตร นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดนครสวรรค

7 นายกิตติพศ  คงศวิสมบัติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

8 นายอรุณ  ตรีสิทธิยศ เจาหนาที่ชลประทานนครสวรรค

1 นายธวัชชัย  เทอดเผาไทย ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

2 วาที่รอยตรีสุรศักดิ์  วงศาโรจน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ

3 นายปติ  วงศนาวา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเพชรบูรณ

4 นายสุชาติ  เจริญศรี ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ

5 นายสมหวัง  สีทา วิศวกรชลประทาน

1 พลโท จําลอง  โพธิ์ทอง ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ

องคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ (3)

จังหวัดอุทัยธานี (5)

จังหวัดเพชรบุรณ (5)

จังหวัดนครสวรรค (8)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

2 จาเอก เกษม  สีชมภู นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

3 นางมัชฌิมา  วงศตั่ง นักบริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

1 นายพงศทัย  วัฒนาอุดมวงศ นายชางโยธา ชํานาญการ

2 นางสาวกัญจนา  กระบวนศรี นายชางโยธา ชํานาญงาน

1 นางเฉลิมพร  แสงมณี นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

2 นางมทีตนันท  ปูหรือกลั่น เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญงาน

1 นายสมาน  สงกอก นักบริหารงานชาง ชํานาญการ

1 นางทัศวลี  ผึ้งสีใส นักวิชาการสิ่งแวดลอม ชํานาญการ

1 นายวีระศักดิ์  สุวรรณโณ นายกชมรมเกษตรอินทรียชีวภาพวิถีธรรมชาติ

จังหวัดพิษณโลก

ประธานเครือขายภาคประชาชน สวท.พิษณุโลก

2 นายพิพัฒน  รัศมีแพง นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการ

3 นายสุริยา  อิ่มชม NBT

4 นันทนีย  ติบใจ ผูสื่อขาว NBT

5 นางพัชรินทร  จันทรานนท สวท.พิษณุโลก

6 นายวิม  สอนสุด นายชางไฟฟา ชํานาญงาน

7 นายยะวฤทธิ์  แกวอุดรศรี นพส. ชํานาญงาน

8 นายธัญพร  นุมมีชัย ชางภาพ

9 นายสุพิณ  ปานวัง ผูสื่อขาวชอง 7 สี พิษณุโลก

10 นายวีระพงษ  คําพา ผูสื่อขาว

11 นายนุกูล  เพชรดุลยฤทธิ์ ผูสื่อขาว

12 ฉิมพร  ขุนกอง ผูสื่อขาวสํานักขาวไทย

13 ขวัญฤทัย  ศาสตรอารยะ ผูสื่อขาว TV 5

องคการบริหารสวนจังหวัดอุทัยธานี (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค (1)

สื่อมวลชน (19)

องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

ลําดับที่

14 ศุภชัย  พวงทอง ชางภาพ TV 5

15 ชยกร  อัครสิริโสภา นายชางไฟฟา

16 ยุทธภูมิ  สุวรรณชลอบ MSS เคเบิล TV

17 มยุเรศ  แสงสวาง MSS เคเบิล TV

18 นายประสิทธิ์  เสรีอิสรานุช ถายทอดเสียง

19 นายปยฉัตร  เกษนอย นายชางไฟฟา

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

3 นายปกรณ  สัตยวณิช ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

4 นายดนุชา  สินธวานนท รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

5 นางสุวรรณา  พาศิริ รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

6 นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคเหนือ 

7 นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคใต 

8 นายนรินทร  กาญจนฤกษ ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล 

9 นายอนันต  ทองประชุม ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ 

10 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

11 นายสมบูรณ  วงศกาด ผูอํานวยการกลุมศึกษาและขยายผลการพัฒนา

ตามพระราชดําริ

12 และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. จํานวน 19 คน

สํานักงาน กปร. (30)



 

 

 

 

ภาพการประชุมเชิงปฏบัิติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ครั้งที่ 5  วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ จังหวดัพิษณโุลก 
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