
สรปุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสรปุโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริุุ
ในพื้นที่จังหวัดตรงัในพื้นที่จังหวัดตรงั



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ตั้งอยูในพืน้ที่จังหวัดตรัง

ี้ ี ํ 3 โขณะนีมีจํานวน  43  โครงการ 

แยกเปน ประเภทของโครงการไดดังนี้แยกเปน  ประเภทของโครงการไดดงน

 ั  ้ํ ํ 17 โ ดานการพัฒนาแหลงนํา     จํานวน  17  โครงการ

  ดานสวัสดิการสังคม     จํานวน   1  โครงการ 

 ดานสงเสริมการศึกษา   จํานวน   7  โครงการ 

  ดานการเกษตร  จํานวน   9  โครงการ

 ดานสิ่งแวดลอม จํานวน   2  โครงการ 

ดานสาธารณสข จํานวน 4 โครงการ ดานสาธารณสุข  จานวน    4  โครงการ 

  ดานสงเสริมอาชพี  จํานวน   2  โครงการ

ดานคมนาคม จํานวน 1 โครงการ ดานคมนาคม  จานวน    1  โครงการ



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ตั้งอยูในพืน้ที่จังหวัดตรัง

ี้ ี ํ 3 โขณะนีมีจํานวน  43  โครงการ 

     ทัง้นี้จังหวัดไดดําเนนิการจัดทาํฐานขอมูลโครงการดงักลาวขางตนนาํฐ ู
ขึ้นเผยแพรบนเวบ็ไซตของจังหวัดแลว (www.trang.go.th) ซึ่งในจํานวน 
43 โครงการมีหนวยงานที่ดําเนนิการโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ
ปไ  ั ี้สรปุไดดังนี

โครงการชลประทานจังหวัด จํานวน 17 โครงการ โครงการชลประทานจงหวด จานวน  17  โครงการ

  สนง.เกษตรจังหวัด     จํานวน   3  โครงการ 

ศนยวิจัยพืชสวน จํานวน 1 โครงการ ศูนยวจยพชสวน   จานวน  1  โครงการ 

  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน   2  โครงการ

 สนง.สหกรณจังหวัด จํานวน   1  โครงการ 

  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน 435  
         ร.ร.ตชด.บานหินจอก จํานวน  8  โครงการ

ร.ร.ตชด.สันติราษฎรบํารงุ จํานวน   8  โครงการ



  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง จํานวน    1  โครงการ

 ประมงจังหวัดตรัง     จํานวน   1  โครงการ 

  องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน   1  โครงการ 
รวม จํานวน 43  โครงการ 

แยกเปน
โครงการที่เปนพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหัว โครงการทเปนพระราชดารของพระบาทสมเดจพระเจาอยูหว

จํานวน    18  โครงการ

โครงการที่เปนพระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯ  โครงการทเปนพระราชดารของสมเดจพระเทพฯ 

จํานวน   22  โครงการ 

 โครงการที่เปนพระราชดําริของสมเด็จพระบรมฯ 
จํานวน     3  โครงการ 

รวม จํานวน  43  โครงการ 



งบประมาณในการดําเนินการทั้ง 43 โครงการดังนี ้

ป ี่ไ  ั ป 735 034 445 งบประมาณทไดรับจาก กปร. 735,034,445 บาท

  งบประมาณที่ไดรับจากแหลงอื่นฯ           442,435 บาท     
รวม 735 476 880 บาทรวม 735,476,880 บาท



ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพื้นที่จังหวัดตรัง  ในพื้นที่จังหวัดตรัง  17 17 โครงการโครงการ

โครงการชลประทานตรังโครงการชลประทานตรัง

ป ี่ป ี่ 1616สํานักชลประทานที สํานักชลประทานที 1616
กรมชลประทานกรมชลประทาน



ลําลํา
ดับดับ
ที่ที่

ชื่อโครงการชื่อโครงการ
สถานที่ดําเนินการสถานที่ดําเนินการ

ปป
กอสรางกอสรางหมูที่หมูที/่/บานบาน ตําบลตําบล อําเภออําเภอ จังหวัดจังหวัด

ทท

11 ฝายคลองใหญฝายคลองใหญ 11//ยูงงามยูงงาม โพรงจระเขโพรงจระเข ยานตาขาวยานตาขาว ตรังตรัง 25392539

22 อางเก็บบานน้ําปาแกอางเก็บบานน้ําปาแก 22//ปาแกปาแก บางสักบางสัก กันตังกันตัง ตรังตรัง 2540254022 อางเกบบานนาปาแกอางเกบบานนาปาแก 22//ปาแกปาแก บางสกบางสก กนตงกนตง ตรงตรง 25402540

33 อางเก็บน้ําคลองทางิ้วอางเก็บน้ําคลองทางิ้ว 11//ทางิ้วทางิ้ว ทางิ้วทางิ้ว หวยยอดหวยยอด ตรังตรัง 25402540--
25432543

44 ฝายคลองลําปลอกฝายคลองลําปลอก 1010//ทุงขาทุงขา ปะเหลียนปะเหลียน ปะเหลียนปะเหลียน ตรังตรัง 25412541

55 อางเก็บน้ําหวยลึก อางเก็บน้ําหวยลึก 22 22//หวยลกึหวยลกึ วังวนวังวน กันตังกันตัง ตรังตรัง 25422542

66 ฝายคลองชีฝายคลองชี 99//โตนชีโตนชี อาวตงอาวตง วังวิเศษวังวิเศษ ตรังตรัง 25432543--
25442544

77 ฝ ิ ัฝ ิ ั 66// ิิ ิ ัิ ั ป ีป ี ัั 2543254377 ฝายคลองลพังฝายคลองลพัง 66//หนจอกหนจอก ลพังลพัง ปะเหลยนปะเหลยน ตรงตรง 25432543--
25442544

88 จัดหาน้าํใหตําบลแหลมสอมจัดหาน้าํใหตําบลแหลมสอม 11//แหลมแหลม ปะเหลียนปะเหลียน ปะเหลียนปะเหลียน ตรังตรัง 25442544
สอมสอม

99 อางเก็บน้ําสถานีบํารุงพันธสัตวอางเก็บน้ําสถานีบํารุงพันธสัตว
ตรังตรัง

44//วังลําวังลํา วังคีรีวังคีรี หวยยอดหวยยอด ตรังตรัง 25452545

1010 ฝายเขาชองจันทรฝายเขาชองจันทร 22//หินหิน
รูยาวรูยาว

ไมฝาดไมฝาด สิเกาสิเกา ตรังตรัง 25452545



ลําลํา
ดับดับ
ที่ที่

ชื่อโครงการชื่อโครงการ
สถานที่ดําเนินการสถานที่ดําเนินการ

ปป
กอสรางกอสรางหมูที่หมูที/่/บานบาน ตําบลตําบล อําเภออําเภอ จังหวัดจังหวัด

ทท

1111 ฝายบานน้ําราบฝายบานน้ําราบ 77//น้ําราบน้ําราบ ชองชอง นาโยงนาโยง ตรังตรัง 25462546

1212 ฝายบานวังสมบรณฝายบานวังสมบรณ 55 เขาปนเขาปน หวยยอดหวยยอด ตรังตรัง 254825481212 ฝายบานวงสมบูรณฝายบานวงสมบูรณ 55 เขาปูนเขาปูน หวยยอดหวยยอด ตรงตรง 25482548--
25492549

1313 ฝายบานดาน ฝายบานดาน 11 55//บานดานบานดาน น้ําผุดน้ําผุด เมืองเมือง ตรังตรัง 25492549

1414 ฝายบานดาน ฝายบานดาน 22 55//บานดานบานดาน น้ําผุดน้ําผุด เมืองเมือง ตรังตรัง 25492549

1515 ระบบทอสงน้ําฝายบานดาน ระบบทอสงน้ําฝายบานดาน 22 55//บานดานบานดาน น้ําผุดน้ําผุด เมืองเมือง ตรังตรัง 25502550

1616 จัดหาน้าํใหราษฎรตําบลจัดหาน้าํใหราษฎรตําบล
หนองบัวหนองบัว

-- หนองบัวหนองบัว รัษฎารัษฎา ตรังตรัง 25512551

โ ฝโ ฝ ปป ัั1717 โครงการฝายบานคลองคุยโครงการฝายบานคลองคุย 33 ปากแจมปากแจม หวยยอดหวยยอด ตรังตรัง 25512551



โครงการฝายบานคลองคุย โครงการฝายบานคลองคุย ุุ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

บานคลองคย หมที ่บานคลองคย หมที ่33  ตําบลปากแจม อําเภอหวยยอด จังหวัดตรังตําบลปากแจม อําเภอหวยยอด จังหวัดตรังุ  ู  ุ  ู  33  จ   จจ   จ



ความเปนมาความเปนมาความเปนมาความเปนมา

ดวยองคการบริหารสวนตําบลปากแจม ไดทําหนังสือทูลเกลากราบบังคม

ทูล พระกรุณา ขอพระราชทานโครงการกอสรางฝายบานคลองคุย หมูที่ 3 ู ุ ุ ู

บานคลองคุย ตําบลปากแจม อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง เพื่อชวยเหลือ

ราษฎรที่ขาดแคลนน้ําในการอปโภค บริโภค จํานวน 775 ครัวเรือน จํานวน ราษฎรทขาดแคลนนาในการอุปโภค บรโภค จานวน 775 ครวเรอน จานวน 

5 หมูบาน ไดแก หมูที่ 3,4,5,6 และ 7 บานคลองคุย อําเภอหวยยอด จังหวัด

ั  ใ  ี ้ํ ใ  ื่ ปโ  ิโ  ั้ ปตรง ใหมนาใชเพออปุโภค บรโภค ตลอดทงป



ความเปนมา ความเปนมา ((ตอตอ))ความเปนมา ความเปนมา ((ตอตอ))

 ไ  ใ  ป ื่ ตอมาสํานักราชเลขาธิการไดขอใหสํานักงาน กปร.พิจารณา เรือง องคการ
บริหารสวนตําบลปากแจม อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ขอพระราชทานพระ

้มหากรุณาในการกอสรางฝายทดนําบานคลองคุย หมูที 3 ตําบลปากแจม

สํานักงาน กปร.ไดตรวจสอบสภาพพื้นที่และพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการ รวมกับกรมชลประทาน และหนวยงานที่เกี่ยวของแลว แจงวา
เห็นสมควรชวยเหลือโครงการฝายทดน้ําบานคลองคุยพรอมระบบสงน้ํา และุ
เห็นสมควรรับไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักราชเลขาธิการ ไดนําความกราบบังคมทลพระกรณาทราบฝาละอองธลีสานกราชเลขาธการ ไดนาความกราบบงคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุล
พระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯรับโครงการกอสรางฝายบานคลองคุย
พรอมระบบสงน้ํา ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันที่ 19 พรอมระบบสงนา ไวเปนโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร เมอวนท 19 
ธันวาคม 2549



งบประมาณและลักษณะโครงการงบประมาณและลักษณะโครงการ

ป 2551-2552 ไดรับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร )จํานวน 26 292 000 บาทโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร (สานกงาน กปร.)จานวน 26,292,000 บาท

      ประกอบดวยงานกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แหง และกอสรางระบบทอสงน้ํา

 ปพรอมอาคารประกอบ รวมระยะทาง 7,500 เมตร

ป 2553  ไดรับงบประมาณไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 7,222,000 บาท

      ประกอบดวยงานกอสรางระบบทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ       ประกอบดวยงานกอสรางระบบทอสงนาพรอมอาคารประกอบ 

      รวมระยะทาง 6,300 เมตร

รวมงบประมาณที่ไดรับทั้งสิ้น 33,514,000 บาท และทําใหการกอสราง

โครงการฝายคลองคย( อันเนื่องมาจากพระราชดําริ)แลวเสร็จตามโครงการฝายคลองคุย(อนเนองมาจากพระราชดาร )แลวเสรจตาม

วัตถุประสงคและความตองการของราษฎร



ผลประโยชนที่ไดรบัผลประโยชนที่ไดรบั

ราษฎรในตําบลปากแจมจํานวน 5 หมูบาน  ประกอบดวย

   หมที่ 3 บานคลองคย                จํานวน  199  ครัวเรือน   หมูท 3 บานคลองคุย                จานวน  199  ครวเรอน

   หมูที่ 4 บานปากแจม                              จํานวน  125  ครัวเรือน

่   หมูที 5 บานหลังเขา                              จํานวน  197  ครัวเรือน

   หมูที่ 6 บานทามะปราง                              จํานวน  118  ครัวเรือนู

   หมูที่ 7 บานไสนาว                จํานวน  136  ครัวเรือน

ํ ั ื                                                          รวม     จํานวน  775 ครัวเรือน

  ั  ี ้ ใ  ั ปโ ิโราษฎร 5 หมูบานดังกลาว มนีําใชสําหรับอปุโภค บริโภค ทําการเกษตร และ

ใชสําหรับทาํการปศุสัตว (สวนยางพารา 1,500 ไร, ปลูกผักสวนครวัและ

้ ่สวนผลไม 200 ไร) พื้นที่การเกษตรประมาณ 1,700 ไร ใชสําหรับปศุสัตว 

(วัว, ควาย) ประมาณ 500 ตัวอีกทั้งยังชวยพัฒนาคณุภาพชีวิตใหดีขึ้น



การบริหารจัดการโครงการการบริหารจัดการโครงการ

เพื่อใหการบริหารการใชน้ําเกิดประโยชนสงูสุดแกราษฎร  โครงการ

     ชลประทานตรังได ไดดําเนินการอบรมเรื่อง การบริหารการใชน้ําและ

     ดแลรักษาฝายพรอมระบบทอสงน้าํ ใหแกกลมผใชน้ํา      ดูแลรกษาฝายพรอมระบบทอสงนา ใหแกกลุมผูใชนา 

ทั้งนี้มคีาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลุมบริหารการใชน้ํากลุมบานคลองคุย 

่   ป  ี่ ี่      ตามคาํสังองคการบริหารสวนตาํบลปากแจมที 20/2551 ลงวนัที 5 กุมภาพนัธ 2551 
เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้าํรวมกับเจาหนา

่     ที่โครงการชลประทาน

ทั้งนี้ราษฎรในพื้นที่ไดใหความรวมมือในการดําเนนิงานเปนอยางดีทงนราษฎรในพนทไดใหความรวมมอในการดาเนนงานเปนอยางด



แผนที่โครงการโครงการฝายบานคลองคุย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

บานคลองคุย หมูที่ 3 ตําบลปากแจม อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง

แนวทอสงน้ําระยะทาง 7.500 กม.

ดําเนินการในปงบประมาณ 2552

จุดที่ตั้งหัวงานพิกัด

47 NNJ 752 545

แนวทอสงน้ําระยะทาง 7.500 กม.

ดําเนินการในปงบประมาณ 2552

47 NNJ 752-545

 ่  

หมูที่ 6 บานทามะปราง

             สญัลักษณ

           หัวงานฝาย

           แนวทอสงน้ํา

           ถังเก็บน้ํา

ื้ ่ 

หมูที 3 บานคลองคุย

แนวทอสงน้ําระยะทาง 6.300 กม.

่

           พืนทีรบัประโยชน

หมูที่ 5 บานหลังเขา

แนวทอสงน้ําระยะทาง 6.300 กม.

่ที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2553

หมูที่ 4 บานปากแจม

ที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2553

หมูที่ 7 บานไสนาว



โครงการฝายบานคลองคย  อันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการฝายบานคลองคย  อันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการฝายบานคลองคุย  อนเนองมาจากพระราชดารโครงการฝายบานคลองคุย  อนเนองมาจากพระราชดาร



รปถายกอนดําเนินการกอสรางรปถายกอนดําเนินการกอสรางรูปถายกอนดาเนนการกอสรางรูปถายกอนดาเนนการกอสราง



รปถายระหวางดําเนินการกอสรางรปถายระหวางดําเนินการกอสรางรูปถายระหวางดาเนนการกอสรางรูปถายระหวางดาเนนการกอสราง



รปถายระหวางดําเนินการกอสราง รปถายระหวางดําเนินการกอสราง ((ตอตอ))รูปถายระหวางดาเนนการกอสราง รูปถายระหวางดาเนนการกอสราง ((ตอตอ))



รูปถายหลังดําเนินการรูปถายหลังดําเนินการ



รปถายหลังดําเนินการรปถายหลังดําเนินการูู

((ตอตอ))



ปญหาอุปสรรคโครงการดานพัฒนาแหลงน้ํา

1. งบประมาณในการบํารุงรักษาในแตละปไมเพียงพอ ทําให
การ  ดูแลรักษาไมทั่วถึง
2 ้ํ  ใ ป ํ ั  ื ีไ  ี2. นําตนทุนในบางปสําหรับชวยเหลือราษฎรมีไมเพียงพอ 
อันเนื่องมาจากฝนทิ้งชวง
3 ราษฎรในพื้นที่บางสวนยังขาดความร / ไมเขาใจ ในเรื่อง3. ราษฎรในพนทบางสวนยงขาดความรู / ไมเขาใจ  ในเรอง
ของการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา

ขอเสนอแนะโครงการดานพัฒนาแหลงน้ํา

้1. สนับสนุนงบประมาณทั้งในสวนการบํารุงรักษาและการ
ปรับปรุงระบบชลประทานเพิ่มเติม
2 ใหความรแกราษฎรในพื้นที่ในการดแลรักษาปาไม ซึ่งเปน2. ใหความรูแกราษฎรในพนทในการดูแลรกษาปาไม  ซงเปน
ตนกําเนิดของแหลงน้ํา
3. ใหความรแกราษฎรในการจัดตั้งกลมผใชน้ํา รวมทั้งสราง3. ใหความรูแกราษฎรในการจดตงกลุมผูใชนา  รวมทงสราง
จิตสํานึกในการดูแลรักษา  อาคารชลประทานตางๆ  เพื่อให
สามารถมีอายุการใชงานที่ยาวนาน



ปญหาอุปสรรคโครงการดานการศึกษา

1.  ปญหาดานความรูความเขาใจของครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

 ั ไ  ี ีสหกรณ ยังไมมีคุณภาพเพียงพอ
2.  ปญหาแนวโนมเด็กเขาเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนลดนอยลง เนื่องจากการผปกครองเหน็วาโรงเรียนชายแดนลดนอยลง เนองจากการผูปกครองเหนวาโรงเรยน
ตํารวจตระเวนชายแดนไมสามารถตอบสนองการศึกษาเมื่อ
เทียบเคียงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานู ฐ
3.  ปญหาดานการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนกับ
กิจกรรมสหกรณนักเรียน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวของใน
โ ี ั ี โรงเรียนยังมีนอย



ขอเสนอแนะโครงการดานการศึกษา

1.  หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบาย คือ กรมสงเสริม
สหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และตนสังกัดของ

่เจาหนาที่ตํารวจ  ตองเห็นความสําคัญ และตองบรูณาการ
รวมกับสถาบันการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนด
หลักสตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบคลากรครในโรงเรียนหลกสูตรการฝกอบรมเพอพฒนาบุคลากรครูในโรงเรยน
ตํารวจตระเวนชายแดน ในดานการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการสหกรณอยางเปนระบบ ที่สามารถนําไปใชไดจริงวชาการสหกรณอยางเปนร บบ  ทสามารถนาไปใชไดจรง 
และมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับ
มาตรฐานครูสังกัด  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั้งดาน

่ ่กระบวนการเรียนการสอนวิชาสหกรณและวิชาการอื่นที่
เกี่ยวของ
2 โรงเรียนและหนวยงานราชการที่รวมสงเสริมกิจกรรม2.  โรงเรยนและหนวยงานราชการทรวมสงเสรมกจกรรม
โรงเรียน  ควรจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ผปกครองในการพฒันาโรงเรียนอยางนอยปละ 1 ครั้ง  โดยบู ร งใน ร ฒน โรงเร น งน ล รง โ
รูณาการรวมทุกภาคสวนทุกสวนราชการ 


