


 

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 6 

ในพืน้ทีจั่งหวัดภาคใตตอนบน มีผูเขารวมประชุมทัง้สิ้น   215  คน ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการใน

ระดับจังหวัดจํานวน  7 จังหวัด ในพืน้ทีภ่าคใตตอนบน คือ จังหวัดกระบี ่ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา 

ภูเก็ต ระนอง สุราษฎรธานี  และหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวน 24 หนวยงาน ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทําใหสํานักงาน กปร.ไดรับทราบขอมูล

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของแตละจังหวัด เพือ่นําไปจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริที่เปนเอกภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานความสัมพันธระหวางกัน  กอใหเกิดการเชื่อม

ประสานแผนงาน/งบประมาณการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน และเสริมสรางบรรทัดฐานการ

ปฏิบัติงานที่ดี สามารถสนองพระราชดําริการพัฒนาดําเนินงานโครงการระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 อนึ่ง ขอมูลจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเอกสารนี้  เปนขอมูลเบื้องตนที่ประมวล

ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังไมสามารถนําไปอางอิงได และจะตองตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้

หน่ึง  

 

สํานักงาน กปร. 

มกราคม 2554 

 

   



สารบญั 

 

สวนท่ี 1                          หนา 

           

• คํากลาวตอนรับโดย นายธีระ มินทราศักด์ิ ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  1 

• คํากลาวรายงานโดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.     2 

• พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                         4

โดย ฯพณฯ นายสวัสด์ิ วัฒนายากร องคมนตรี 

• ประสบการณการสนองพระราชดําริ โดย ฯพณฯ นายสวัสด์ิ วัฒนายากร องคมนตรี  5 

• คําบรรยายเร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   8 

โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

 

สวนท่ี 2  

• สรุปการเสวนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ :     11 

การบริหารจัดการ ปญหาอุปสรรค  

 

สวนท่ี 3  

• สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.  18 

 

ภาคผนวก 

• จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• กาํหนดการ 

• รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกตามหนวยงาน 

• ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

 

 

 

 

 



 

 

คํากลาวตอนรับ  

โดย นายธีระ มินทราศักดิ ์ผูวาราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 6 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนบน (7 จังหวัด) 

วันศกุรที่ 23 เมษายน 2553     

ณ โรงแรมทวิน โลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

กราบเรียน  ฯพณฯ สวัสดิ ์วัฒนายากร องคมนตรี  รองเลขาธิการ กปร.  รองแมทัพภาค 4   ผูวาราช                 

การจังหวัดชุมพร  และผู เขารวมประชุมทุกทาน  กระผมนายธีระ มินทราศักดิ ์ผู วาราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯองคมนตรี ทีใ่หเกียรติเปนประธานในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดําริ คร้ังที่ 6 ในวันน้ี 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

และพระบรมวงศานุวงศ ทีช่วยใหราษฎรมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริได

ดําเนินการนับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวเสด็จขึ ้นครองศิริราชยสมบัติจนกระทั่งปจจุบัน เปน

เวลานานกวา 60 ป กอใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทัว่

ประเทศ   

จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดหนึง่ที ไ่ด รับพระมหาธิคุณ  โดยเฉาะอยางยิ ง่ จังหวัด

นครศรีธรรมราชมีพื้นที่มากกวา 9,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรกวา 150,000  แบงการปกครองออกเปน 

23 อําเภอ  โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่สําคัญ คือ โครงการพัฒนาลุมน้าํปากพนัง  และโครงการ

หมูบานจุฬาภรณพัฒนา 1-4 และโครงการศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง 

สําหรับการประชุมในครั ้ง นี ้เปนครั ้งที ่ 6  ในกลุ ม จังหวัดภาคใตตอนบน ประกอบดวยจังหวัด

นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต  ระนอง  รวม 7 จังหวัด ซึ่งเปนการประชุมเพื่อ

ติดตามความกาวหนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อนําขอมูลไปเผยแพรประชาสัมพันธ ปรับปรุง

บานขอมูล รับทราบผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรค ในแตละจังหวัด  ซึง่จังนครศรีธรรมราชมีความยินดี และขอ

กราบขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรี และผูรวมประชุมทุกทาน และขอตอนรับทุกทานดวยความยินดีเปน

อยางยิ่ง  
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คํากลาวรายงาน 

โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 6 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนบน (7 จังหวัด) 

วันศกุรที่ 23 เมษายน 2553    

ณ โรงแรมทวนิ โลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

กราบเรียน  ฯพณฯ  นายสวัสด์ิ วัฒนายากร  องคมนตรี  และรองประธานกรรมการบริหาร 

โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ  กระผมในนามของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรี 

เปนอยางสูงทีใ่หเกียรติมาเปนประธานในการเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมา จาก

พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที่ 6 ในวันน้ี 

   โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระ

เจาอยูหวัและพระบรมวงศ ที่สามารถชวยเหลือราษฎรใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยโครงการอันเนื่อง มา

จากพระราชดําริไดเริม่ดําเนินการมาตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ จนถึง

ปจจุบัน เปนเวลามากกวา 60 ป ทําใหมีโครงการฯ มากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทั่วประเทศ   

   การดําเนินงานของโครงการฯที ่ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว พระราชทาน

พระราชดําริวา “โครงการชลประทานตางๆ ทีไ่ดดําเนินการกอสรางเสร็จแลว ควรจัดการใหราษฎรมีการใช

น้ําอยางถูกวิธีและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนใหหนวยงานตางๆ ที ่เกี ่ยวของรวมมือกันดําเนินการ” 

นอกจากน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริ ใหมีการติดตาม

การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริอยางตอเน่ือง  

   สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการสนองพระราชดําริ โดยสํารวจติดตามสถานะ การดําเนินงาน

ของโครงการฯ รวมทัง้การเนนการใชประโยชนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเกิดประโยชน

กับมหาชนใหมากทีสุ่ด ซึ่งสวนหนึง่ของการดําเนินงานดังกลาว คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน 9 คร้ังขึ้น เพื่อใหเกิดการติดตาม รวบรวม

ขอมูลที่เปนปจจุบันของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทุกจังหวัด และมีเวทีการประชุมในกลุม

จังหวัดทั ่วประเทศเพื ่อนําเสนอ และแลกเปลี ่ยนแนวทางในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของทุกจังหวัด ซึง่จะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ การในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 9 ครัง้ กระจายไป

ตามภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ 
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   การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เปนคร้ังที่ 6 จัดขึ้น ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

ผู เขารวมประชุมฯ ประกอบดวย ผูแทนสวนราชการในระดับจังหวัด 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคใตตอนบน 

ประกอบดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ สุราษฎรธานี ระนอง พังงา และภูเก็ต หนวยราชการ

ระดับกรมจากสวนกลาง สื่อมวลชน และเจาหนาทีส่ํานักงาน กปร. จํานวนทั้งสิ้น 200 คน ใชเวลาการประชุม

เชิงปฏิบัติการ 1 วัน โดยผูแทนของแตละจังหวัดจะไดรวมเสวนาเกี ่ยวกับการดําเนินงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริในพืน้ทีจ่งัหวัด และแนวทางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริในอนาคต 

   บัดนี้ ไดเวลาสมควรแลว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี ไดเปดการประชุม

เชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 6   ดวย 

   ขอกราบเรียนเชิญครับ 
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คํากลาวเปด 

โดยฯพณฯ นายสวัสดิ์ วฒันายากร องคมนตรี  

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 6 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนบน (7 จังหวัด) 

วันศกุรที่ 23 เมษายน 2553  

   ณ โรงแรมทวิน โลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เรียน รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 

ดําริ  ผูวาราชการจังหวัด ผูแทนสวนราชการ และผูเกียรติทุกทาน ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาเปน 

ประธานในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 

 2553 คร้ังที่  6 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานัก 

งาน กปร.) ไดจัดขึ้น ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  และพระ 

บรมวงศทุกพระองค ทรงหวงใยราษฎร โดยพระราชทานพระราชดําริในการชวยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 เกิดเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมากกวา 4,000 โครงการ ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ไดเร่ิมดําเนินการมาเปนเวลานาน และมีการใชประโยชนโครงการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 

  ในการน้ี สํานักงาน กปร. ไดดําเนินงานสนองพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานพระราชดําริใหมีการติดตามสถานะ การดําเนินงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริทั้งหมดของแตละจังหวัดโดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครัง้นี ้ ผมขอแสดง

ความชืน่ชมทางผู จัด และหนวยงานราชการตาง ๆ โดยเฉพาะในระดับจังหวัดทีไ่ดดูแลโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่ของทานเพื่อยังประโยชนใหกับราษฎร ดังพระปฐมบรมราชโองการทีว่า 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” โดยโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

สามารถกอประโยชนสุขใหราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทุกหมูเหลา ไดอยางแทจริง 

  การประชุมในครั้งนี ้ผูแทนจากจังหวัดตาง ๆ จะไดเสวนาเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ

อันเน่ือง มาจากพระราชดําริในพืน้ที่จังหวัด รวมถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อจะไดรวมกันพิจารณา

แกไข ผมหวังวาขอ มูลที่ไดจะเปนประโยชนในการดําเนินงานโครงการฯ และกอใหเกิดความรวมมือในการ

สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

  ทายที่สุดน้ี ผมขออวยพรใหการจัดการประชุมในคร้ังน้ี สําเสร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ต้ัง

ไวทุกประการ 

  บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 6  ณ บัดน้ี  
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คําบรรยาย  

โดย ฯพณฯ นายสวัสดิ ์วฒันายากร องคมนตรี  

เร่ือง ประสบการณการสนองพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 6 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนบน (7 จังหวัด) 

วันศกุรที่ 23 เมษายน 2553  

   ณ โรงแรมทวนิ โลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริโครงการแรกคืออางเก็บน้ําเขาเตา อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคิรีขันธ สืบเน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จเยี่ยมราษฎรในป พ.ศ.2496 และราษฎรได

ถวายรายงานถึงความเดือดรอนเนื่องจากขาดแคลนนํ้า ซึ่งในฤดูฝนปริมาณนํ้าฝนมีเพียงพอแตเมื่อสิ้นฤดูฝนก็

ไมมีนํ้า พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงมีพระราชดําริใหหมอมหลวงชูชาติ กําภู อธิบดีกรมชลประทาน

ขณะนั้น พิจารณาสรางอางเก็บน้ํา ซึ่งกรมชลประทานไดวางโครงการเปนโครงการขนาดใหญบนเขา แตเมื่อ

ทรงพิจารณาแลวมีพระราชดําริใหกอสรางอางเก็บน้ําขนาดเล็กที ่ปลายลําน้ําติดชายทะเลแทนและใช

งบประมาณไมมากนัก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการพัฒนาแหลงน้าํแหงแรกจึงไดกอกําเนิด

ขึ้น และโครงการน้ันยังคงใชประโยชนไดจนกระทั่งปจจุบัน 

 จากการเสด็จพระราชดําเนินในทุกภูมิภาค ทรงไดรับทราบขอมูลตางๆโดยตรงจากราษฎร ทัง้

ปญหาเรื่องน้ํา ดินไมดีซึ่งเปนปญหาหลักของประเทศ  กลาวไดวาไมมีขาราชการคนใดที่ไดรับฟงและ

แลกเปลี่ยนขอมูลจากราษฎรมากเทาพระองคทาน 

จากการทีผ่มไดมีโอกาสถวายงานในชวงป พ.ศ. 2535 -2538 ซึ่งผมดํารงตําแหนงอธิบดีกรม

ชลประทานในขณะนัน้ นับเปนโอกาสที่ไดถวายงานคอนขางใกลชิด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ

ทรงงานทุกวัน ขาราชการที่ตามเสด็จจะไมทราบลวงหนาวาวันน้ันจะเสด็จไปยัง ณ ทีใ่ด หรือหากทราบ

ลวงหนาก็จะไมเกิน 24 ชั่วโมง หลายครั้งเสด็จไปยังพืน้ที่ที่คณะรักษาความปลอดภัย(ศรพ.)ถวายความเห็น

วาไปไมได และบางแหงขาราชการในพื้นที่บอกไปไมไดไมมีถนน พระองคทานทรงตอบวาไมมีถนนก็เดิน

ไป ภาพที่ทุกคนเห็นอยางชินตาคือภาพทรงงานเปยกฝน ลุยโคลน พระเสโทชุมพระวรกาย มีพระกระแสวา 

ประชาชนทีม่าอาศัยอยูในพื้นที่กันดาร ไมใชเขาอยากมา แตเขาไมมีที ่ไป ที่ฉันมาชวยเขา ไมใชจะชวย

ตลอดไป แตชวยใหเขาชวยตนเองได 
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 ในการพัฒนาเรื่องน้ํา เมือ่เสด็จพระราชดําเนินแตละแหง กรมชลประทานจะวางโครงการตามทีม่ี

พระราชดําริ พระองคทรงมีรับสัง่ถามวาตองใชเวลาเทาไร กรมชลประทานทูลบอกประมาณ 2 ป ซึ่ง

พระองคทรงเห็นวานานเกินไปและพระราชทานทรัพยสวนพระองคเพื่อใหสามารถดําเนินการไดในทันที 

ตอมาจึงเกิด สํานักงาน กปร. ขึน้พรอมกับตัง้งบกลางสําหรับโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ เพื่อให

หนวยงานสามารถดําเนินงานทันทีไดในปแรกที่ทรงมีพระราชดําริ 

 โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดกําเนิด ณ พระตําหนักทักษิณราช

นิเวศน จังหวัดนราธิวาส ในวันน้ันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีรับสั่งใหผมเขาเฝา สรุปวาจังหวัด

นครศรีธรรมราชแตเดิมเปนอูขาวอูนํ้า สามารถสงขาวไปขายประเทศเพื่อนบานไดดวย แตระยะหลังมีปญหา

น้ําเค็มรุกเขาไปในลําน้ําถึงอําเภอชะอวด ควรจะไปดําเนินโครงการเพื่อแกไขปญหาโดยดวน  

ทรงมีรับสั่งใหทําประตูระบายน้ําไวที่ปากแมนํ้า หนาแลงปดประตูระบายนํ้าไมใหน้าํทะเลรุกเขาใน

ลํานํ้า หนาฝนใหเก็บนํ้าจืดไวใชในลํานํ้า  อําเภอปากพนังมีการทํานากุงซึง่ทํารายไดใหแกประเทศอยางมาก 

มีรับสั่งวาควรแบงพื้นที่ใหชัดเจน อําเภอหัวไทรอยูปลายทะเลสมควรทํานากุง จากพระกระแสรับสั่ง แสดง

ใหเห็นวาทรงมีขอมูลโดยละเอียดชัดเจน นับต้ังแตมีพระราชดําริเมื่อป พ.ศ.2536 ผานมา 17 ป  ปจจุบันมีการ

ฟนฟูการทํานาจนเต็มพื้นที่ดังเชนอดีต นับเปนบุญของชาวไทยทีม่ีพระเจาอยูหัวที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ

ในเร่ืองดิน ฟา อากาศ การชลประทาน 

 ในป พ.ศ. 2538 พืน้ทีภ่าคเหนือตอนลางจมอยูในน้าํเพราะมีพายุเขาหลายลูก กรมอุตุนิยมวิทยาแจง

เตือนวาจะมีsupertyphoon ใหชาวกรุงเทพฯซื้อเรือไวไดเลย ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเสด็จ

ออกจากโรงพยาบาล มีรับสั่งวาไตฝุนไมเขาหรอก ซึ่งปรากฏวาพายุหักมุม 90 องศา เขาประเทศจีนซึง่สงผล

ใหมีผู เสียชีวิต 1,000 กวาราย ในภายหลังผมไดมีโอกาสกราบบังคมทูลถามวาทรงทราบไดอยางไร ดร.

สมิทธ บอกวานักอุตุนิยมวิทยาตองเผาตําราทิ้ง พระองคมีรับสั่งวา ฉันใหนางมณีเมขลาไปหามไว 

 ในป พ.ศ.2540 กอนหนาทีพ่ายุซีตารจะถลมเขาชุมพร หลังจากทีพ่ายุเกยเขามากอน ชวงนัน้ชุมพร

โดนพายุเขาเต็มที่ บางแหงน้ําสูงเกือบ 2 เมตร โรงพยาบาลและเคร่ืองไมเคร่ืองมือเสียหายเปนจํานวนมาก จึง

ทรงมีพระราชดําริใหขุดคลองหัววัง-พนังตักและขุดลอกคลองทีห่นองใหญ กรมชลประทานจึงไดมีการจาง

เหมาผู รับเหมา พอมาเดือนตุลาคมป 2540 เดือนสิงหาคม พายุซีตารก็เขาเมืองชุมพร  ขณะน้ันอธิบดี

ปราโมทย ไมกลัด ดํารงตําแหนงได 2-3 วัน ตนเดือนตุลาคม ขณะนั้น คลองหัววัง ผูรับเหมายังขุดไมออก

ทะเล เหลอือีกประมาณ 1 กิโลเมตร มีปญหาเรื่องผูรับเหมาทิ้งงาน ปญหาเรือ่งทีดิ่น งานก็จะไมเสร็จ ตอมามี

พระกระแสรับสัง่ผานมาจากราชองครักษ (พลเอกเทียนชัย จันทรมุกดา) ความวาพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว  ทรงรับสั่งวาใหขุดคลองใหเสร็จภายใน 30 วัน คุณปราโมทยมาเปนอธิบดีได 2-3 วัน นัง่อยูขางผม 

ก็งงกัน ปญหาเรื่องผูรับเหมาก็ละทิง้งาน เพราะฉะนัน้ทางเดียวทีจ่ะทําไดคือวา ระดมเครือ่งจักรกลที่กรม

ชลประทานมีไปดําเนินงานเองและสัง่ผูรับเหมาหยุดงาน ทีนี่้ก็เงินไมมี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่ง

ใหมูลนิธิชัยพัฒนาออกไปกอน 18 ลานบาท กรมชลประทานก็ขุดคลองเสร็จ 2 พฤศจิกายน (1 เดือนพอดี) 

ทะลุทะเล ตอมา 4 พฤศจิกายน พายุลินดาเขามาถลมชุมพรอีก ตอนนั้นผมกลับไปคิดที่พระองคทรงมีพระ
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กระแสรับสั่งใหสรางใหเสร็จภายใน 30 วัน ผมก็คิดวา คงไมมีพายุเขามาอีกแลวกระมัง ตอนพายุซีตารน้ันก็

โดนเต็มที่แลว แตจริงๆ พายุยังกอตัวอยูในมหาสมุทรและทรงทราบ จึงทรงสัง่ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

ปรากฏวาพายุเขาภายใน 32 วัน เปนที่นาอัศจรรย ชุมพรจึงรอดอุทกภัย 

ผมคิดวาวันนี ้ดวยเวลาอันจํากัดจึงขอคุยเล็กนอย งานที่  พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรง

พระราชทานกวา 4,000 โครงการ กวาคร่ึงเปนโครงการแหลงน้ํา และเอกสารที่พิมพขึ้น คนสวนใหญไมคอย

ไดรูเมื่อมีโอกาส จึงขอเลาใหฟง โครงการที ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงดําเนินการมากมายจนไมนา

เชือ่วา พระองคทาน จะทรงตรากตําพระวรกายเสด็จพระราชดําเนินไปทัว่ การที่ทรงพระประชวรก็เปน

เพราะทรงทํางานหนัก ไปในพื้นที่ทุรกันดาร ผมคิดวาพวกเราคนไทยเปนบุญทีม่ีพระมหากษัตริยทีท่รงหวง

ในราษฎร 
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คําบรรยาย 

โดย นายสุวฒัน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.  

 เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 6 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนบน (7 จังหวัด) 

วันศุกรที่ 23 เมษายน 2553  

   ณ โรงแรมทวิน โลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    

ท่ีมาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศ เสด็จเยีย่มราษฎร และพระราชทาน

พระราชดําริโดยตรง 

2.  ฎีกาของราษฎร ที่ทูลเกลาฯถวายผานสํานักราชเลขาธิการ แลวทรงมีพระราชวินิจฉัย  หลัง จากที่

หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบขอเท็จจริงแลวจัดทํารายงานทูลเกลาฯถวาย 

3.  หนวยราชการทําโครงการแลวทูลเกลาฯถวาย และขอใหเปนโครงการอันเนือ่งมาจากพระ ราช

ดําริ 

          

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในปจจุบัน  

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริในปจจุบัน มีจํานวน 4,219 โครงการ  เปนโครงการในพืน้ที่

ภาคเหนือ1,303 โครงการ/กิจกรรม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 962 โครงการ/กิจกรรม  ภาคกลาง 1,111 

โครงการ/กจิกรรม และภาคใต 843 โครงการ/กิจกรรม ซึง่ขอมูลนี้อาจจะตองไมถูกตองสมบูรณ จึงไดจัดให

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในคร้ังน้ี เพื่อจะไดรับทราบขอมูลรวมกัน 

 

การจําแนกโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเปนดานตางๆ 

  โครงการทั้งหมด 4,219 โครงการ จําแนกเปน ดานการพัฒนาแหลงน้าํ 1,671 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 35  ดานสิ่งแวดลอม 1,102 โครงการ คิดเปนรอยละ 24 ดานสาธารณสุข 50 โครงการคิดเปนรอยละ 1 

ดานสวัสดิการสังคม 166 โครงการคิดเปนรอยละ 4 ดานการเกษตร 557 โครงการคิดเปนรอยละ 12 ดาน

สงเสริมอาชีพ 358 โครงการคิดเปนรอยละ8 ดานคมนาคมและสื่อสาร 116 โครงการคิดเปนรอยละ 4 และ

ดานอ่ืนๆ  614 โครงการคิดเปนรอยละ 13 
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พระราชดําริเกี่ยวกับการติดตามโครงการ 

.... “ ควรมีการติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จากพระราชดําริเกา 

เพื่อใหทราบถึงสถานการณใชประโยชนของโครงการ เพื่อโครงการจะไดมีการใชประโยชนอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ....” 

 

การดําเนินงานสนองพระราชดาํริในดานการติดตามโครงการ 

1. สํารวจและปรับปรุงระบบขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหมีความครอบคลุม  

ครบถวน ถูกตอง และทันสมัย  โดยมีวิธีการ คือ            

       - ทําระบบฐานขอมูลพระราชดําริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

                 - การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการฯ ในระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. นําขอมูลมาประมวล สํารวจสถานภาพและจัดกลุมโครงการ เปน 3 กลุมคือ 

- กลุมโครงการที่สมบูรณมีการใชประโยชนอยางเต็มที่ 

- กลุมโครงการที่ใชประโยชนไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

- กลุมโครงการที่มีปญหาอุปสรรคตองดําเนินการแกไข 

3. การใชประโยชนจากฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- ฐานขอมูลบูรณาการเปนขอมูลเดียวกันทุกหนวยงานมีขอมูลและความรูเกี่ยวกับ 

โครงการที่เทาเทียมกัน 

- ทั้งสวนกลางและระดับจังหวัด มีความชัดเจนตรงกนัเกีย่วกบัจํานวนและสถานะ 

โครงการที่มีอยูในจังหวัด 

4. เปาหมายดําเนินการ 

4.1 เอกสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งประเทศ/รายจังหวัด ซึ่งปจจุบันน้ี 

สํานักงาน กปร. ไดรับเอกสารขอมูลโครงการ จากจังหวัดแลว ซึ่งจะตองนํามาประมวลกับขอมูลที่สํานักงาน 

กปร.มีอยูตอไป 

4.2 สวนราชการ ภาคเอกชน ราษฎรและทุกภาคสวนรวมกันชวยเหลอืกนัในการ 

สนับสนุนโครงการฯมีความสมบูรณและยั่งยืน 

4.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนแหลงเรียนรูของประชาชนทั่วไป ซึ่ง 

ปจจุบันเนนการใหความรูแกประชาชน มากกวาการใหดานวัตถุ สําหรับภาคใตมีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ต้ังอยูที่จังหวัดนราธิวาส เปนแหลงองคความรู ซึ่งเปาหมายมิใชเพียง

ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสเทานั้น แตเปนแหลงความรูสําหรับประชาชนทั้งภาคใต 

4.4  การใชประโยชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังเชน การใชประโยชนจากแหลง

น้ํา พระบาทสมเด็จพระเจายูหัว มีพระราชดําริเกีย่วกับโครงการพัฒนาแหลงน้าํ เมื่อวันที ่17 พฤศจิกายน 

2532 ความวา โครงการชลประทานที่ไดดําเนินการกอสรางแลว ควรจัดการใหประชาชนมีการใชน้าํอยาง
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ถูกวิธีและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเนนใหหนวยงานตางๆ ทีเ่กี่ยวของ รวมมือกันดําเนินการ....” และเมื่อ

วันที่ 24 เมษายน 2551 ทรงรับสั่งถึงโครงการอางเก็บน้ําหวยหวด จังหวัดสกลนคร  ความวา.. “ ยังมีคนใช

ประโยชนไมพอ เปนอางเก็บน้ําขนาดใหญมาก มีน้ํามาก แตไมมีคนใชประโยชนจากน้าํเทาที่ควร  ทรง

หวงใยเร่ืองการใชนํ้า เพราะอางเก็บน้ําหวยหวด ทรงจําไดวามีความจุ 22 ลานลูกบาศกเมตร.....”  

ซึง่ในสวนนี้สํานักงาน กปร. และจังหวัดตองนําแนวพระราชดําริ มารวมหารือเพื่อขับเคลื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระดําริ ตอไป แนวทางหนึง่ คือ สํานักงาน กปร. รวมกับกรมชลประทาน จัดทํา

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพืน้ทีโ่ครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ขึน้  โดยนํา

รอง 9 จังหวัด 9 โครงการ เพือ่ประสานบูรณาการทุกภาคสวนเพือ่รวมกันขับเคลือ่นการใชประโยชนจาก

โครงการ จากการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการระดับจังหวัด เชนเกษตร ประมง ปศุสัตว พัฒนา

ทีดิ่น พาณิชย สหกรณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการ

บริหารสวนจังหวัด กลุ มผู ใช น้ ําที ่ราษฎรดําเนินการเอง และสวนราชการสวนกลางสนับสนุน 

ประสานงาน โดยมีเปาหมายรวมกันคือประโยชนสุขของประชาชน 

สรุปวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานเคร่ืองมือคือโครงการอันเนื่องมาก

พระราชดําริมใหแลว หากประชาชนไดมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการ

ขับเคลื่อน ก็จะทําใหประชาชนไดรับประโยชนสุข ดังพระราชปณิธานตอไป 
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สรุปการเสวนาการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ :  
การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค 

        

จังหวัดชุมพร  โดย นายการันต ศุภกิจเลขการ  ผูวาราชการจังหวัดชุมพร 
จํานวนโครงการ

 

  จังหวัดชุมพรไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ รวม 31 โครงการ โดยที่มามีจากการพระราชทานพระราชดําริโดยตรงและจากฎีกา  โดย

แบงเปนดานแหลงนํ้า การเกษตร สิ่งแวดลอม การสงเสริมอาชีพ   
สถานะโครงการ

โครงการที่สําคัญคือการปองกันแกไขปญหาอุทกภัย โดยที่จังหวัดชุมพรเปนจังหวัดที่ประสบ

ปญหาเรื่องอุทกภัยทุกป ต้ังแตไตฝุนเกย ในป 2532 สรางความสูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินมากกวา หมื่น

ลานบาท นอกจากน้ันยังมีพายุตางๆอีกหลายลูกและในป 2540 มีพายุซีตาร พัดผานเกิดความสูญเสียราว สอง

พันลานบาท หลังจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาไดแจงเตือนวาจะมีพายุลินดาอีกในปเดียวกัน ความทราบถึง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ทรงหวงใยชาวชุมพร ทรงมีพระราชดําริพัฒนาพื้นทีห่นองใหญโดยใหกรม

ชลประทานขุดคลองหัววังพนังตักและเรงรัดใหแลวเสร็จภายใน 1 เดือนเพื่อระบายนํ้าจากคลองทาแซะสู

ทะเลกอนพายุขึ้นฝง  การดําเนินงานติดปญหาระเบียบราชการ ทรงพระราชทานเงิน 18 ลานบาทจากมูลนิธิ

ชัยพัฒนาเพือ่แกไขความลาชา  เมื่อโครงการแลวเสร็จทันกําหนดเวลาและปรากฏวาพายุสินดาเขาฝงตามที่

คาดการณไวภายหลังทีโ่ครงการแลวเสร็จเพียง 2-3 วัน ซึง่โครงการหัววังพนังตักชวยไมใหน้ําทวมชุมพร 

ตอมาทรงมีพระราชดํารัสในวันที่ 5 ธันวาคม 2540  วา .. . “ ที่ลงทุน 18 ลานบาท ถือวาคุมคา เปนการ

ประหยัดเงินของราษฎร ประหยัดเงินของราชการ น้ําไมทวมแมวาจะมีพายุอยางหนัก เปนชัยชนะที่ใหญ

หลวงของมูลนิธิชัยพัฒนา....” 

   ทั้ง 31 โครงการ จําแนกเปนแลวเสร็จ 25 โครงการ เปนโครงการตอเนื่อง 2 

โครงการซึ่งไดแกการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) และ

โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝง  

โครงการพัฒนาพืน้ทีห่นองใหญ เปนโครงการที ่บรรเทาปญหาอุทกภัยในลักษณะแกมลิง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จเปดโครงการเมื่อ 20 มิถุนายน 2541 พระราชทานพระราชดําริเพือ่

แกไข 5 แนวทาง ไดแก ขุดคลองหัววังพนังตัก ขุดลอกแกมลิงหนองใหญ ติดตัง้ระบบโทรมาตรเพื่อติดตาม

ระดับน้ํา และแจงเตือนภัย ขุดคลองละมุเพือ่รับน้ําจากคลองทาแซะ จัดทําระบบน้าํเมืองชุมพรอยางเปน

ระบบ แนวพระราชดําริที่ทรงพระราชทานทําใหนํ้าไมทวมเมืองชุมพร เมื่อพิจารณาความคุมคาของโครงการ 

จากการทีน้่าํไมทวมมา 12 ป สามารถปองกันการสูญเสียไดมากกวา 2,000 ลานบาท  ปจจุบันพื้นที่หนอง

ใหญขยายผลเปนศูนยเรียนรู “จากภูผา สุ มหานที” ซึ ่งศูนยเรียนรูนี ้มีลักษณะเดนคือประชาชน เปน

ผูดําเนินการศูนยเรียนรูเองโดยนําผลสําเร็จจากภาคประชาชนจากแตละอําเภอซึง่แตกตางกันตามภูมิประเทศ 

มาเผยแพรความรูเพื่อถายทอดในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกนักเรียน ประชาชน เกษตรกรพักชําระหนี้ของ 
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ธกส. ศูนยเรียนรูเปดใหบริการมาเปนเวลา 6 เดือน มีผูเขามาเรียนรูมากกวา 194 คณะ 1,500 คน นับวาเปน

ความสําเร็จของภาคประชาชนมนการตอยอดขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  

โครงการ อพ.สธ. มีปญหาเร่ืองงบประมาณ ในระดับจังหวัดไมมีผูรับผิดชอบหลัก จังหวัด 
ปญหาอุปสรรค  

ชุมพร มีเกษตรและสหกรณ เปนหนวยต้ังงบประมาณซึ่งไดรับงบประมาณไมครอบคลุมระยะเวลาที่กําหนด

ไว เชนต้ังงบประมาณ 12 เดือนแตไดรับเพียง 9 เดือน บุคคลากรทั้งระดับนักวิชาการและระดับแรงงาน 

ลาออก  จังหวัดตองแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยตองจัดหางบประมาณแหลงอ่ืนเพิ่มเติม ซึ่งจะเปนปญหาใน

ปงบประมาณอ่ืนในระยะยาวตอไปเนือ่งจากเปนโครงการตอเนื่อง 
 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดย นายจิรวัฒน สิงหดี รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี 
จํานวนโครงการ   จังหวัดสุราษฏรธานีเปนจังหวัดศูนยกลางการคมนาคม การทองเที่ยวและการเกษตร 

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริมีทั้งสิ้น 17 โครงการ ไดแก ดานการเกษตร ดานสงเสริมอาชีพ

(โครงการจุฬาภรณพัฒนาบานนาสาร) ดานแหลงน้าํ เชนฝายคลองสะพานนาค ดานสิง่แวดลอม ซึ่งเปนการ

พัฒนาเพื่อสงเสริมอาชีพ ดานการคมนาคม เชนโครงการขยายสะพานรถไฟขามคลองฉวาง เปนตน  
สถานะโครงการ  มีทั้งอยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการตอเนื่อง และแลวเสร็จ  สําหรับโครงการที่

สําคัญ เชนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งมีการสํารวจ อนุรักษและปลูกพืช

ทองถิ่น เพือ่สรางจิตสํานึกแกประชาชนทั้งจังหวัดใหมีสวนรวม นอกจากนั้น มีโครงการปลูกปาเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 1.4 ลานตน ซึ่งจังหวัดสุราษฎธานีมีเครือขายรวมกับจังหวัด

ชุมพร โครงการศิลปาชีพบานทานหญิง เปนตน  

1.  จัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัด 
การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและกํากับติดตามโครงการฯ 
3. จัดทาํแผนงาน/โครงการของสวนราชการ/องคืกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการ 

ดําเนินงาน  
4. บูรณาการงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับภาคราชการ 
5. ติดตามความกาวหนาโครงการโดยนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุมของจังหวัด 

ทกุเดือน 
6. ประชาสัมพันธความกาวหนาโครงการ ถายทอดเสียงประชุมทางสถานีวิทย ุ 

โครงการ อพ.สธ. ประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง จังหวัดตองสนับสนุนนํ้า 
ปญหาอุปสรรค 

ชวยเหลือ และไดรับความรวมมือจาก อบจ. อบต. อยางดี 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายเทิดศักดิ์ ลักษณะหุต  ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาลุมนํ้าปาก

พนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่กลวางใหญครอบคลุม 23 อําเภอ 154 ตําบล  1,428 หมูบาน  

มีประชากรกวา 1.5 ลานคน ไดรับลมมรสุมจากคาบสมุทรทั้ง 2 ดานโดยไดรับอิทธิพลจากทะเล  อันดามนั

ในชวงเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม  และไดรับลมมรสุมฝงตะวันออกจากมหาสมุทรอินเดีย จากพื้นที่ของ

จังหวัด จํานวน  6.2 ลานไร เปนพื้นที่การเกษตรรอยละ 50 พืชเศรษฐกิจไดแกยางพารา(รอยละ 57 ) ขาวนาป

(รอยละ 22) และอ่ืนๆ  
จํานวนโครงกา

ดําริใหแกชาวนครศรีธรรมราช 51 โครงการ ซึ่งเปนพระราชดําริจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณฯ สวน

ใหญเปนโครงการการพัฒนาดานแหลงนํ้า และฟนฟูสิ่งแวดลอม  

ร ดวยพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช  

โครงการที่สําคัญคือโครงการพัฒนาลุมน้าํปากพนัง เปนโครงการขนาดใหญครอบคลุม พื้นที่ 1 ใน 

3 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีพระราชดําริเพื่อแกไขปญหาน้ําเค็ม น้ําทวม น้ําเปรี้ยว น้ําแลง น้ําเสีย มากกวา 13 

ครั้ง โดยพระราชทานพระราชดําริครัง้แรก เมื่อ ป 2535  กรอบการพัฒนา มี 3 ดานคือ ดานโครงสราง

พื้นฐาน ดานฟนฟูสิ่งแวดลอม ดานอาชีพและการสงเสริมรายได  โครงการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการ

มีโครงการยอย 56 โครงการ การบริหารจัดการโครงการ มี กรรมการชุดตางๆโดยนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ และมีอนุกรรมการ อีก 4 คณะ คือดานสิ่งแวดลอม ดานพัฒนาอาชีพ 

ดานประสานการดําเนินงาน และดานอํานวยการ ภายหลังจากการพัฒนาดานชลประทานแลว ไดเนน

พัฒนาการผลิตขาวเปนเปาหมายหลัก  ผลของการพัฒนา ทําใหมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการบริโภคอุปโภค 

การเกษตร และรักษาสิ่งแวดลอม บรรเทาน้ําทวม และควบคุมคุณภาพน้ําใหใชประโยชนได พืน้ทีน่าขาว(นา

ป) เพิ่มขึ้น กวา 76,000 ไร และนาปรังเพิ่มขึ้นกวา 199,000 ไร เกิดเครือขายดานอาชีพ และสิ่งแวดลอมที่

เขมแข็ง มีรายไดเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ สามารถฟนฟูปริมาณและคุณภาพทรัพยากรในพื้นที่  
สําหรับโครงการดานแหลงน้ําอ่ืนๆ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จและใชประโยชน ไดมีการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพโดยบูรณาการรวมกัน 9 โครงการในลักษณะเครือขายการสรางองคความรู  

1. พัฒนาพื้นที่เพื่อสนองพระราชดําริ โดยปรับปรุงฐานะดานเศรษฐกิจ สังคม  
การบริหารจัดการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คุณภาพชีวิต 
2. ดําเนินการพฒันาดานสงเสริมอาชีพ และทรัพยากรธรรมชาติควบคูอยาง 

ตอเน่ืองจนกวาจะบรรลุเปาหมาย 
3. หนวยงานทํางานแบบบูรณาการ 
4. การพัฒนาและแกไขปญหามองภาพในองครวม 
5. การรวมมือรวมใจแบงปนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดใน 
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สถานการณที่ความตองการเพิ่มมากขึ้น 
6. ดําเนินการบนฐานความคิดที่วา “ตองไมมีผูใดเสียประโยชนทั้งหมดและใน 

ขณะเดียวกันไมมีผูใดไดประโยชนทั้งหมด” 
7. ขอมูล องคความรูและกระบวนการในการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนระบบ 

และมีการสรางเครือขายความรวมมือดานอาชีพและสิง่แวดลอม 

1. บางโครงการขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ปญหาอุปสรรคที่พบในโครงการพัฒนาลุมนํ้าปากพนัง 

2. การดําเนินการไมตอเนื่องครบวงจร 
3. เรงรีบจนลดขั้นตอนกระบวนการ 
4. ไมมีขอตกลงการใชทรัพยากรรวมกัน 
5. ขาดจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี 
6. การใชประโยชนที่ดินเปลี่ยนแปลงตามกระแสตลาด 
7. ความตองการทรัพยากรที่เพิ่มมากขึ้นแตทรัพยากรมีจํากัด 
8. การใชสารเคมีมากเพื่อเรงผลผลิต 
9. ขาดการจัดการดานการตลาด 

โครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง เปนโครงการขนาดใหญ สงผลกระทบตอคนจํานวนมาก จําเปน

จองมีแผนการทํางาน ทั้งแผนแมบท roadmap, milestone  ทีช่ดัเจน และแตละแผนตองสออดประสานกนั 

เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางราบร่ืน 

 
จังหวัดระนอง  โดย นายสุวิทย  แกวเหล็ก  พัฒนาการจังหวัดระนอง 

ระนองเปนจังหวัดเลก็ มี 5 อําเภอ 30 ตําบล 167 หมูบาน ไดชื่อวาเปนจังหวัดฝนแปด แดด 
สี่ ในอดีตเปนจังหวัดที่อุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม แร ทรัพยากรทางทะเล นํ้าแรของระนองไดชื่อวา

คุณภาพดีติดลําดับ 1 ใน 3 ของโลก ปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอลง แมฝนตกมากแตมีแหลงเก็บกัก

นํ้านอย ในฤดูแลงจึงมปีญหาขาดแคลนนํ้า ทรัพยากรถูกบุกรุกเพื่อทําสวนยางพารา 

จํานวนโครงการ 

เปนโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบรมวงศ มีพระราชดําริ ประกอบดวยโครงการดาน

แหลงนํ้าเพื่อเก็บกักนํ้า  ดานสาธารณสุข( ฟนเทียมพระราชทาน  แพทยเคลื่อนที่ ) ดานเกษตร (คลินิกเกษตร  

เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  และธนาคารโคกระบือ ) การประมงชายฝง ศูนยสามวัยสายใยรัก เปนตน 

 จังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 22 โครงการ ซึง่ 

 ปญหาอุปสรรค

การดําเนินโครงการฯ ยังแยกสวนตามภารกิจหนาที่ ตอไปจําเปนตองบูรณาการ 
 โดยรวมแลวไมมี แตมีขอคิดเห็นดังน้ี 

และเรียนรูกัน 
การประชุมของจังหวัดจะตองมีการนําเสนอเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก 
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พระราชดําริ กระตุนใหตอยอดความคิด และนําสูการขยายผลโครงการตอไป การมีสวนรวมของโครงการ

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 

 
จังหวัดพังงา  โดยนางสิริมา  ปรียาวงศากุล  หัวหนาสํานักงานจงัหวดัพงังา 

จังหวัดพังงามีภูมิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอน มีชายฝงยาวกวา 200 กโิลเมตร  
ประกอบดวย 8 อําเภอ  300 หมูบาน มีเกาะตางๆมากกวา 105 เกาะ พื้นที่สวนใหญเปนชายทะเลและปาไม มี

ประชากร 2 แสนกวาคน 93,000 ครัวเรือน จากสภาพที่เปนภูเขาพื้นที่ลาดเทจึงมีปญหาเร่ืองการเก็บกักน้ํา  
จํานวนโครงการ

ประกอบดวยดานแหลงน้ ํา สาธารณสุข สงเสริมอาชีพ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  

สวัสดิการสังคม โครงการที่มีความโดดเดนเปนโครงการดานแหลงน้ํา โดยทีก่ลุมผูใชน้าํมีความเขมแข็ง ซึง่

ทางจังหวัดจะนําไปสูการขยายผลตอไป  นอกจากนั้นโครงการดานสาธารณสุขจะมีการจํานวนมากเพราะ

จังหวัดพังงาประสบปญหาสึนามิ จึงไดรับพระราชทานโครงการดานนี้มาก   

 จังหวัดพังงามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 35 โครงการ  

1. แตงต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชกาจังหวัดเปนประธาน ทําหนาที่ 
การบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัดพังงา 

ติดตามกํากับดูแลตรวจสอบสถานภาพโครงการเชิงลึก เชน แตละโครงการมีสภาพชํารุด ทรุดโทรม หรือ

ประชาชนมีความตองการอะไรเพิ่มเติม  ซึง่จังหวัดจะทราบสถานะโครงการ ของโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริทกุโครงการ และแตละโครงการจะมีหนวยรับผิดชอบหลักโดยมีการ บูรณาการกันบาง  
2. ทํา MOUรวมกันระหวางหนวยงานตางๆของจังหวัดในการขยายโครงการ 
3. แตงต้ังทีมวิทยากรสงเสริมโครงการ และนําไปขยายผล โดยจัดเปนภารกิจหลักของ 

จังหวัด เนนการดําเนินการในปงประมาณ 2553-2554  
4. ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการ ทาง website 

 

จังหวัดพังงามีภูมิประเทศเปนภูเขาสลับซับซอน รวมทั้งปาชายเลนและหมูเกาะหางไกล ทําใหไมสามารถ

ดําเนินโครงการไดสะดวกรวดเร็วดังเชนพืน้ทีป่กติ 

ปญหาอุปสรรค   

 
จังหวัดกระบี่  โดย คุณสันวณี  สุวรรณจูฑะ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดกระบี่ 

จังหวัดกระบี่เปนเมืองปาลม ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด มีการพัฒนาปาลมน้ํามัน โดย 
นําแนวพระราชดําริมาขยายผล ในรูปแบบโรงงานปาลมน้ํามันไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย ขณะน้ีอยูระหวาง

ดําเนินการ   
จํานวนโครงการ  มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 11 โครงการเกี่ยวกับธรรมชาติ  



 16 

คือ นํ้า ปา สิ่งแวดลอม เชน โรงงานสกัดน้ํามันปาลม โครงการปลูกขาวเพื่อบริโภคครบวงจรในนิคม

สหกรณอาวลึก โครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุงทะเล   โครงการเลี้ยงปลาเกาปลากะพงในกระชัง โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่ง

นอกจากแกไขปญหาขาดแคลนนํ้าเพือ่การเกษตรแลว ยงัเปนการสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัดดวย  

การดําเนินโครงการฯ จังหวัดไดพยายามจัดต้ังงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ เชน การปรับปรุงโรงสี

ขาว  นอกจากน้ันมีโครงากรที่เกิดจากการดําเนินงานภาคเอกชนรวมมือกับภาคประชาชนและทองถิ่น ไดแก

โครงการศูนยอนุรักษพันธุปูปลาฯ 

 1. มีสวนราชการระดับจังหวัดเปนผู รับผิดชอบ เชน ชลประทานจังหวัด  เกษตรและสหกรณ

จังหวัด  

การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัดกระบี่ 

2. มีการต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ โดยมีผู วาราชการจังหวัดเปนประธาน มีสํานักงาน

จังหวัดเปนเลขานุการ  

3. จัดทําปฏิธินการตรวจเยีย่มโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ โดยกิจกรรมใดขาดงบประมาณ 

จังหวัดไดพยายามจัดหางบประมาณสนับสนุน 
4. นําผลการติดตามแจงใหที่ประชุมระดับจังหวัดทราบ  

  1. โรงงานสกัดปาลมขนาดเล็ก ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ เพือ่ทําการวิจัยทีเ่หมาะสม ผลการ

ดําเนินงานบางปผลผลิตที่ไดไมคุมคาตอการลงทุนทําใหขาดความเชื่อถือ 

ปญหาอุปสรรค 

2. โครงการปลูกขาวครบวงจรฯ งบประมาณลาชา สงผลใหการดําเนินงานตามแผนไมสอดคลอง

กบัฤดูกาล 
3. โครงการเลี้ยงปลาเกาฯ กลุมเกษตรกรขาดเงินทุนทําใหการเลี้ยงไมตอเนื่อง สมาชิกบาง 

รายขาดความสนใจในการแกไขปญหา  กลุมยังขาดความสามัคคี 
4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  ซึ่งเปนโครงการเครือขาย รวมกัน 5 จังหวัด  ขาด 

งบประมาณสนับสนุน 
 
จังหวัดภูเก็ต  โดย นายวิชาญ รัตนบุรี เกษตรและสหกรณจังหวัดภูเก็ต  
 จํานวนโครงการ  จังหวัดภูเก็ตมีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 2 โครงการ คอื ในดานแหลง

นํ้า ไดแกโครงการฝายพระแทว ดําเนินงานโดยชลประทานภูเกต็ และดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก  

โครงการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระเทพฯ ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรและสหกรณ

จังหวัดภูเก็ตและ สถานีสงเสริมอนุรักษสัตวปาเขาพระแทว โดยใชงบปกติดําเนินการ ปจจุบันมีเครือขาย

จากสวนตางๆในจังหวัด เชนโรงเรียน เทศบาล  

การบริหารจัดหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัดภูเก็ต 
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  1. สํารวจ รวบรวม ขอมูลการดําเนินโครงการฯ ในพื้นที่และจัดทําฐานขอมูลของจังหวัด เผยแพร

ทาง website 

2. ติดตาม กํากับ ดูแล การดําเนินโครงการฯ ในพื้นที่ใหเกิดเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 
3. ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตางๆสนับสนุน และสงเสริมการ 

ดําเนินงานโครงการฯในพืน้ที ่ใหเกดิเปนรูปธรรมอยางตอเน่ือง โดยกาํหนดใหรายงานผลการดําเนินงาน ให

จังหวัดทราบ อยางนอย 1 คร้ัง/เดือน 

1. ขยายผลโครงการฯในพื้นที่ของจังหวัด เชนปงบประมาณ 2553 ใชงบประมาณไทย 
การดําเนินงานในระยะตอไป 

เขมแข็งปรับปรุงฝายพระแทว และสนับสนุนกจิกรรม โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
2. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานโครงการฯ อยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ประสานบรูณาการและสนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมดําเนินโครงการ 

และนําไปขยายผลตอไป 
4. กําหนดนโยบายและแนวทางในการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถ

แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางทั่งถึงและยั่งยืน 
5. กําหนดใหมีระบบติดตาม การรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯอยางตอเนื่อง 
6. ประชาสัมพันธโครงการ อยางตอเนื่อง 
ปญหาอุปสรรค

 
   ไมมี 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม  
  1. โครงการตางๆที่สวนราชการดําเนินการ หากประชาชนไมมีสวนรวมจะไมไดผลดีเทาที่ควร     

ตองมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมรูสึกเปนเจาของโครงการ 
2. ปญหาการอนุมัติงบประมาณลาชา สงผลตอการปฏิบัติงานตามฤดูกาล 
3. การจัดประชุมทําใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และสามารถทํางานแบบบูรณาการ 
 4.โครงการตอเน่ือง เชน อพ.สธ. จังหวัดไดต้ังงบประมาณแตไดรับการอนุมัติไมเต็มจํานวน เชนต้ัง

งบประมาณไว 12 เดือน แตไดรับเพียง 6 เดือน  
5.โครงการลักษณะบูรณาการ เชน โครงการพัฒนาลุมน้ําปกพนังฯ มีการต้ังงบประมาณทีห่ลาย 

หนวยตางหนวยตางต้ัง ซึ่งมักจะไมไดรับงบประมาณ ควรต้ังงบประมาณไวที่หนวยใดหนวยหน่ึง เชน 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 
6. ควรนําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล ในทุกจังหวัด 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 6 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนบน (7 จังหวัด) 

วันศุกรที่ 23 เมษายน 2553    

ณ โรงแรมทวนิ โลตัส อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั ้งนี ้ สํานักงาน กปร. ไดรับทราบขอมูลโครงการอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริ แลวทั้งในดานจํานวน สถานะ ปญหาอุปสรรค ซึ่งขอมูลเหลานี ้จะนําไปวิเคราะห 

สรุปเปนฐานขอมูลตอไป  
 นอกจากน้ี ยังมีสาระสําคัญ สรุปได ดังน้ี 

1. จังหวัดใหความสําคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนลําดับแรก  
โดยพยายามต้ังงบประมาณรองรับหรือต้ังงบประมาณเพื่อขยายผลโครงการ  

2. จะตองมีการจัดทําฐานขอมูลในภาพรวม 
3. การมีสวนรวมของประชาชน เปนประเด็นที่กลาวถึงกันมาก ทําอยางไรจึงจะ 

นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล 
4. การบูรณาการมีการกลาวถึงทุกคร้ัง ตองมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 
5. โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว  อาจจะหมายถึงการกอสรางแลวเสร็จ แตอาจยงั 

ไมสําเร็จ ความสําเร็จคือตองติดตามวาโครงการสงประโยชนใหแกประชนอยางไร ดังนั้นจังหวัดควรตองให

ความสําคัญและอยางตอเนื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่ภาคใตตอนบน 

 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

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

1 จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 51 73 11 27 

2 จังหวัดสุราษฎรธานี 11 17 15 1 7 

3 จังหวัดระนอง 4 22 ไมมีขอมูล 4 18 

4 จังหวัดกระบี ่ 8 12 10 5 2 

5 จังหวัดพังงา 8 35 7 18 13 

6 จังหวัดชุมพร 24 25 25 ไมมีขอมูล 2 

7 จังหวัดภูเก็ต 1 3 1 11 ไมมีขอมูล 

 รวม  7   จังหวัด 83 165 131 50 69 

  

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  2523 

คร้ังที่ 6 พ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนบน 

วันศุกรที่ 23 เมษายน 253  เวลา 8.30 – 17.00 น. 

ณ  โรงแรมทวิน โลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

 
 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 09.45 น.  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกลาวตอนรับ 

เวลา  09.45 – 10.00 น.  กลาวรายงาน โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการคณะกรรมการ

พิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (รอง

เลขาธิการ กปร.) 

เวลา  10.00 – 10.15 น.  พิธีเปดการประชุม โดย ฯพณฯ นายสวัสด์ิ  วัฒนายากร  องคมนตรี 

เวลา  10.15 – 10.30 น.  อาหารวาง 

เวลา  10.30 – 10.45 น.  การบรรยายเรือ่ง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ” โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

เวลา  10.45 – 12.00 น.  การเสวนา เรือ่ง การดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

ในประเด็นเกีย่วกับ การบริหารจัดการโครงการ ปญหาอุปสรรค และ

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ  

   ดําเนินรายการโดย หมอมหลวง จิรพันธุ ทวีวงศ  รองเลขาธิการ กปร. 

   -   จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสรุาษฎรธานี 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

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

   -   จังหวัดระนอง, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพงังา 

เวลา  14.15 – 14.30 น.  อาหารวาง 

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

 -   จังหวัดชุมพร, จังหวัดภูเก็ต 

เวลา  15.45 – 17.00 น.  สรุปผลการประชุมและพิธีปดการประชุม 

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



1

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี

1 นางสาวศิริพันธ  กาญจนเรขา เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

2 นางสาวสิริพัชร  ไผสุวัฒน เจาหนาที่สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

1 นายจรัลธาดา  กรรณสูต ที่ปรึกษาสํานักราชเลขาธิการ

2 นางสาวธัญญรัตน  สังขรุง วิทยากร ชํานาญการ

3 นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้ํา นักวิชาการประมง

1 นายไพฑูรย  เกงการชาง วิศวกรชลประทาน ชํานาญการพิเศษ

2 นายชัยพร  วุฒิศักดิ์ นายชางชลประทานอาวุโส

1 นายวายุทธ  บุญมี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

2 นายมงคล  อุนจิตร นักวิชาการเกษตร

3 นายวีรวิชญ  เปรมปรีจิรภาคย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

1 นายวารินทร  บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

2 นายเมธี  มานะพงศ ผูอํานวยการกลุมงานโครงการพระราชดําริ

1 นางสาวอมรรัตน  ชื่นสุวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ

2 นางวรรณา  ไทยทอง นักทรัพยากรบุคลากร ชํานาญการ

3 นายบุญสง  รัตนาพร นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ

4 นางวิมลรัตน  สุภาคม ปศุสัตวจังวัดนครศรีธรรมราช

ลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

สํานักราชเลขาธิการ (3)

กรมวิชาการเกษตร (3)

มูลนิธิชัยพัฒนา (2)

แยกตามหนวยงาน

กรมชลประทาน (2)

กรมสงเสริมการเกษตร (2)

กรมปศุสัตว (4)



2

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

1 นางอารีย  อินทรสมบัติ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

2 วาที่ ร.ต. จีระวัฒน  พุมสวน นักวิชาการประมง ชํานาญการ

3 นายสุชีพ  หนูดํา ผูตรวจราชการกรม

1 นายสาโรจน  เจียมศรีพงษ ผูอํานวยการจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ

2 นายทศเทพ  เทศวานิช ผูอํานวยการกลุมโครงการพิเศษ

1 นางอรอมา  ยิ้มแต ผูอํานวยการสวนโครงการพิเศษ

2 นางเจตณี  บัวเผียน ผอ.สวนวางแผนการใชที่ดิน

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จ.สุราษฏรธานี

3 นายสมศักดิ์  ชูมจอง เจาพนักงานการเกษตร อาวุโส

4 นายสมยศ  จับทองคํา สํานักงานพื้นที่ตรัง

1 นางสําลี  บุญญาวิวัฒน รองอธิบดีกรมการขาว

2 นางสาวรัศมี  ฐิติเกียรติพงศ นักวิชาการโรคพืช ชํานาญการพิเศษ

สํานักวิจัยและพัฒนาขาว

3 นายปรีชาพัฒน  จันทรลอยธนา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ

1 นายสุชม  สุขวิไล เกษตรและสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผอ.สวนโครงการพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ

กรมปาไม (1)

กรมประมง (3)

กรมพัฒนาที่ดิน (4)

กรมการขาว (3)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (1)

กรมสงเสริมสหกรณ (2)



3

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

1 นายเรือง  จันทรมหเสถียร นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

2 นายเศวตฉัตร  บุญมิ่ง นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

3 นายกรณ  พลชัย เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน

1 นายบุญสืบ  ชูทอง นักวิจัย

2 นายมงคล  งาเจริญวงษ ผูชวยนักวิจัย

3 นายองอาจ  วิจบ ผูชวยนักวิจัย

1 นางเฉลิมลักษณ  เต็มบทชนะ ครู ชํานาญการพิเศษ

2 นางศิราณี  อิ่มสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ

1 นางมันทนา  วุนหนู นักวิเคราะหนโยบายและแผน

2 นางสาวอังคณา  สุวรรณรัตน ครู

3 นางสุรัชนี  อยูสบาย ศน.ศภบ. 11

4 นายสามารถ  แตงอักษร รอง ผอ. โรงเรียน ฯ

5 นางกรองแกว  ทองลิ่มนาค ครูชํานาญการพิเศษ

6 นายอนุสรณ  สุทธิวัฒน หัวหนาฝายประชาสัมพันธ

ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา

ปากพนัง

7 นายชัชพิสิฐ  เสนพิทักษ จ. พท. ศิลปะไทยโบราณชางสิบหมู

8 นายสุวิทย  วิริยพงศ จ. พท. ศิลปะไทยโบราณชางสิบหมู

9 นายปริญญา  ศิษฐแชม จ. พท. ศิลปะไทยโบราณชางสิบหมู

10 นายวัชระสักดิ์  พูลทรัพย จ. พท. ศิลปะไทยโบราณชางสิบหมู

สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (10)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (3)

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯ (3)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2)



4

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

1 นายอนันต  พรหมเพียรพงศ หน.ฝ.คพ.

1 นายปยะ  ชูพูล นักวิชาการพัฒนาชมชน ชํานาญการ

1 นายไพรัตน  หมันเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 21

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 นางสาวสิริมณี  ตุกเตียน ผูปกครองสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งภาคใต

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล

สํานักนโยบายและแผน

1 พล.ต.เดชา  กิ่งวงษา รอง มทภ 4

2 พ.อ. สมชาย  ภุมรินทร รอง.เสธ.ทภ 4

1 พ.อ.พงษเทพ  ประกอบศุขราษฎร รอง ผอ. ศปร. กอ.รมน. ภาค 4

2 พ.ต. ประจวบ รักษจูล น.ปฏิบัติการ กกร. ทภ 4

3 พ.ท. โกศล  มะลิทอง ทส. รอง มทภ 4

4 พ.ต. พัทธพล  โรจนวิภาต หช.หบ. 5 ทภ 4

1 นายปรีชา  โพธิ์ปาน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

2 นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ

กองทัพบก (2)

กองทัพภาคที่ 4 (4)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (2)

กรมการปกครอง (1)

กรมการพัฒนาชุมชน (1)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (1)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2)



5

ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

1 นายธีระ  มินทราศักดิ์  ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

2 นางสาววัชรี  จิตตวิสจินดา หัวหนาสํานักงานยุทธศาสตร

3 นายอนุวัฒน  หิรัญประดิบฐ ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 15

4 นายตรีธร  แกวเนย นวส.ชํานาญการ

5 นายปริญญา สัคคนายก ผูอํานวยการศูนยอํานวยการและ

ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังฯ

6 นายเทอดศักดิ์  ลักษณะหุต นายชางชลประทาน อาวุโส

7 นายศุภชัย  อักษรวงศ นายชางชลประทาน อาวุโส

8 นายพีรพล  รัตนะ ผอ.ศูนยวิจัยขาวนครศรีธรรมราช

9 นายวรรณะ  ทรัพยมี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช

10 นายสัญญา  ทองธุกิจ นายชางชลประทานชํานาญงาน

11 นายจารึก  โสมแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน

12 นายเกียรติศักดิ์  ชาตรีเลิศ นักจัดการทั่วไป ชํานาญการ

13 นายอรัญทร  สุขสวัสดิ์ นายชางชลประทานอาวุโส

14 นายปราโมทย  ศรีวิสุทธิ์ จนท. ทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

15 นางระพีพรรณ  เลิศดวยทอง เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

16 นายธีรเจษฎ  ชัยเจตน นายชางชลประทานอาวุโส

17 นายเฉลิมชัย  โชติกลศักดิ์ หน.สํานักงานปลัด ฯ

18 นายสมศักดิ์  ราชพิสา ผอ.กองชาง

19 นายธีรชาติ  สงคภะ ผอ.โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาลุมน้ํา

ปากพนังตอนบน

20 นายโชคชัย  คภะสุวรรณ นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

21 นายสุวรรณ  กอเจริญรัตน วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

22 นายพิษณุ  อนันทานนท วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

23 นายวิชิต  สุนธิภาส  จนท. การคลังและสวัสดิการ

24 นายสมนาคม  นาภา เลขานุการ ผวจ. นศ.

25 นายสุกรี  ทองยือระ เลขานุการ ผวจ. นศ.

จังหวัดนครศรีธรรมราช (27)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

26 นายนฤสรณ  พรหมเดช เจาหนาที่ ฯ

27 นายประสิทธิ์  ชรินานนท ผปก.ชป.15

1 นายการัณย  ศุภกิจวเลขการ ผูวาราชการจังหวัดชุมพร

2 นายอุดร นอยทับทิม หัวหนาสํานักงานจังหวัดชุมพร

3 วาที่ ร.ต.สมาย  สุขเกษม เจาหนาที่เกษตรและสหกรณจังหวัดชุมพร

4 นายนพดล  มีวิเศษ นายชางชลประทาน อาวุโส

5 นางเรืองอุไร  บุญชวยชูพันธ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

1 นายวีรวัฒน  จันทรเพ็ญ รองผูวาราชการจังหวัดกระบี่

2 นางสันวณี  สุวรรณจูฑะ หัวหนาสํานักงานจังหวัดกระบี่

3 นายสมเชาว  บุญรักษ ผูอํานวยการโครงการชลประทานกระบี่

4 นายสุวัฒน  สุขศิริ หัวหนาโครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุงทะเล

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

5 นายกิตติ์ณพงศ  วงศเลี้ยง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

6 นางสาวภัทราพร  เพราพริ้ง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

1 นายจิรวัชร  สิงหดี รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี

2 นายวานิช  แกวประจุ เจาหนาที่โครงการชลประทานสุราษฎรธานี

3 นายชุมพล  คงอินทร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

4 นายสมพร  อรุณรัตน พัฒนาการจังหวัดสุราษฎรธานี

5 นายสุกฤติ  กระตายจันทร หัวหนาอทุยานแหงชาติใตรมเย็น

6 นายภักดี  บัวจันทร วิศวกรโยธา ชํานาญการ

7 นายถวัลรัตน  ธีรารัตนกุล นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

8 นายสุชาญ  เกลี้ยงสะอาด นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

9 นางสาวจิราภร  บุญเหลือ เจาหนาที่บันทึกขอมูล

จังหวัดสุราษฎรธานี (14)

จังหวัดชุมพร (5)

จังหวัดกระบี่ (6)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

10 นายธีรเดช  อุมพงศชัย นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

11 นายชินขเกียรติ  รักษพนม นายชางชลประทาน ชํานาญงาน

12 นางสาวพัชรีย  พรหมฤทธิ์ เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

13 นายสราวุธ  พลสิทธิ์ หัวหนาฝายยุทธศาสตร

14 นายบันดาล  คงสปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน

1 นายพงษพันธุ  นวลศรี นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

2 นางอรัญญา อินรงค นักวิเคราะหฯ ชํานาญการ

3 นายสุวิทย  แกวเหล็ก พัฒนาการจังหวัดระนอง

4 นายพรประสิทธิ์  อิสริยมงคล หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร

5 นายศุภชัย  วรรณะ ผูอํานวยการโครงการชลประทานระนอง

6 นายสมพบ  สีพาบัณฑิต พัฒนาการจังหวัดระนอง

1 นางสาวสิริมา  ปรียาวงศากุล หัวหนาสํานักงานจังหวัดพังงา

2 นายสมบูรณ  ยอดขาว นายชางชลประทานอาวุโส

3 นายยงยุทธ  เพชรโยธา เจาหนาที่ประจําโครงการชุมชนบานน้ําใส

4 นางศริวรรณ  ยอดไกร ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

5 นายสมศักดิ์  ชมชอบ เจาพนักงานการเกษตรอาวุโส

6 นายสืบสกุล  หนุไชยา นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

7 นายสนชัย  เพ็ชรพรหม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ

8 นางสาวจุรีมาศ  ชิโนกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

9 นายณรงคฤทธิ์  ปากลาว จนท.บักทึกขอมูล ศตส.จนง.

1 นายประยูร  พูลจันทร นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

2 นายพรเทพ  บุณยะผลึก วิศวกร ชํานาญการ

3 นางสาวปยนันท  กําแหงสอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

จังหวัดภูเก็ต (5)

จังหวัดพังงา (9)

จังหวัดระนอง (6)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

4 นายเสรสรรค  อารยาพันธ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

5 นายวิชาญ  รัตนบุรี เกษตรและสหกรณจังหวัด

1 นายละมาย  แสนขวัญแกว รองนายก องคการบริหารสวนจังหวัด

1 นายอนุวัฒน  สุวรรณผล เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

1 นางสาววรรณ  ตะใฉ นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายสุกิจ  สวัสดี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง

2 นายดํารงพันธ  เพชรคง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ

1 นายไชยวัฒน  จินดาโชติ ผูอํานวยการกองชาง

2 นายณรงค  เกิดกอบ นายชางโยธา ปฏิบัติการ

1 นางสาวกันยา  หาญพิทักษวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

วลชน (30)

1 นายพรเทพ  อนุกูลราชณ TV 11

2 นายประจิตป  แวนแควน TV 11

3 นายไพศาล  วิทบูณะภัทร Fm 95.25 MWZ

4 ภัทรี  มีศรี รายการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

5 นายเทวัญ  เกตุแกว นสพ. มติไทย

องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

6 นายธีรราช  กลางถิ่น TV 7

7 นายธวัชชร  ยิ่งพงษชร ททบ 5

8 นายกฤษฎ  สีระโยชน TV 3

9 สมฤดี  มัลลิทากาญลย CS TV

10 นายปญญาวัฒน  การะเวส นสพ. มติไทย

11 ยุทธนะ  เตมะศิริ CS TV

12 พีรศิษป  สมาแกว เดลินิวส

13 เสกสรร  สิทธิคม สยามรัฐ

14 กฤษณะ  นิวัตตสิริกุล เดอะเนชั่น

15 อมเรศ  ธรรมสุข NTV

16 ธีรศักดิ์  อัทชรทูล TV 9

17 สิวะ  พันธภาค ไทยรัฐ

18 วรพงศ  วชิภรณ เจาหนาที่

19 นายประศาสน  กลสามัท TV 11

20 นายชัยนาศ  กาฬโส ประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช

21 นางสาวจุฑามาศ  ศรีษแกว อสมท.

22 นายเจียมศักดิ์  คําพล นายชางไฟฟา ชํานาญงาน 

สถานีวิทยุแหงประเทศไทย

23 นายวิชาญ  จิตนุพงศ นายชางไฟฟาอาวุโส

24 นางสาวอินทิรา  สุวรรณ นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการ

25 นางสาวสมันญา  ทมธิแสง เจาหนาที่กระจายเสียง

26 นายวิโรจน  หนูคง เจาหนาที่ สถานีวิทยุแหงประเทศไทย

27 นางภาดา  อนันตศิริโชค สํานักพิมพภาดา เอ็ดดูเคชั่น

28 นางสาวชัญญานุช  รุจิรา สํานักพิมพภาดา เอ็ดดูเคชั่น

29 นายสุธี  ชูรัตน สํานักพิมพภาดา เอ็ดดูเคชั่น

30 พัชรินทร  ถาปนะกุล สํานักพิมพภาดา เอ็ดดูเคชั่น

1 นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

สํานักงาน กปร. (44)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนงลําดับที่

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน

2 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

3 นายกิจจา  ผลภาษี ที่ปรึกษา สํานักงาน กปร.

4 นายสมพล  พันธุมณี ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

5 นายปกรณ  สัตยวณิช ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

6 นางสาวศรีนิตย  บุญทอง ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

7 นายสายเมือง  วิรยศิริ ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

8 นางสาวสุนทรี  ศรีปรัชญากุล รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

9 นางสุวรรณา  พาศิริ รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

10 คุณกานตี  พรหมศิริ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานกิจกรรมพิเศษ

11 นางสมทรง  รุงเรืองศิลป ผูอํานวยการสํานัก

สํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

12 นายประสาท  พาศิริ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคกลาง

13 นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคเหนือ

14 นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคใต

15 นายสมบูรณ  วงศกาด ผูอํานวยการกลุมศึกษาและขยายผลการพัฒนา

16 นายนรินทร  กาญจนฤกษ ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล

17 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุมแผนงาน

18 และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. จํานวน 27 คน
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