


 

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 2 

ในพื้นทีจั่งหวัดภาคเหนือตอนบน มีผูเขารวมประชุมทัง้สิ้น   229  คน ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการ

ในระดับจังหวัดจํานวน  8 จังหวัด ในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน คือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน นาน 

ลําปาง แมฮองสอน พะเยา แพร  และหนวยงานสวนกลางทีรั่บผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวน 29 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 นายอมรพันธ นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   1 

• คํากลาวรายงานโดย นายเฉลมิเกยีรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.     2 

• พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ    3 

     โดย ฯพณฯ นายสวัสด์ิ วัฒนายากร องคมนตรี 

• คําบรรยายเร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     4 

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

 

สวนท่ี 2  

• สรุปการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ :    6 

การบริหารจัดการ ปญหาอุปสรรค  

 

สวนท่ี 3  

• สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย หมอมหลวง จิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.  11 

 

ภาคผนวก 

• จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• กาํหนดการ 

• รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกตามหนวยงาน 

• ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 



คํากลาวตอนรับ 
โดย นายอมรพันธ นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 2  

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด) 
วันศกุรที่ 12 กุมภาพันธ 2553  

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
 

 
การที่หนวยงานทีเ่กี่ยวของในการสนองพระราชดําริไดเขารวมประชุมครัง้นี้น้ัน เปนสวนหนึง่ของ

การติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ซึง่กระจายอยูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  โดยมี

สํานักงาน กปร. เปนผูรวบรวมขอมูลทัง้หมดอยางเปนระบบ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะไดแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นตลอดจนหาแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ ใหบังเกิดผลสูงสุด 
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คํากลาวรายงาน 
โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 2  

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด) 
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553  

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรีสวัสด์ิ วัฒนายากร สํานักงาน กปร. ใครขอขอบคุณ ฯพณฯ ที่ใหเกียรติ

เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ครัง้ที่ 2/2553 โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุ

วงศที ส่ามารถชวยเหลือราษฎรใหมีชี วิตความเปนอยู ที ่ดีขึ ้น  โครงการฯ ได เ ริ ่มดําเนินการตั ้งแต

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจนถึงปจจุบันเปนเวลามากกวา 60 ป ทําใหมี

โครงการมากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทั่วประเทศ 
การติดตามการดําเนินงานโครงการที่ผานมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได

พระราชทานพระราชกระแสให กปร. ติดตามการดําเนินงานโครงการทีม่ีอยูเพื่อใหโครงการตาง ๆ สามารถ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการสนองพระราชดําริโดยสํารวจ 

ติดตามสถานะโครงการซึ่งสวนหนึ่งการดําเนินงานดังกลาว คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ 

ประจําป 2553 ซึ่งครัง้นีเ้ปนครั้งที ่2 จัด ณ จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนสวน

ราชการในระดับจังหวัด 8 จังหวัด ในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง 

เชียงราย พะเยา นาน และแพร  หนวยราชการจากสวนกลาง สื่อมวลชนและเจาหนาที่สํานักงาน กปร. รวม 

200 ทาน ใชเวลาประชุม 1 วัน ซึ่งบัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ ไดเปดการประชุม

เชิงปฏิบัติการโครงการฯ  ประจําป 2553 ครัง้ที่ 2 พรอมทัง้ขอคําแนะนําจาก ฯพณฯ ดวย จะขอบพระคุณยิ่ง 

ขอกราบเรียนเชิญ 
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คํากลาวเปด 
โดย ฯพณฯ นายสวัสดิ ์วฒันายากร องคมนตรี 

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 2  

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด) 
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553  

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดเปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ที่สํานักงาน กปร. 

ไดจัดขึ้นในวันน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ

วงศทกุพระองค ทรงหวงใยราษฎรโดยพระราชทานพระราชดําริในการชวยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเกิด

โครงการมากกวา 4,000 โครงการ ซึง่โครงการไดเริ่มดําเนินการมาเปนเวลานาน และมีการใชประโยชน

โครงการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ในการนี้ กปร. ไดดําเนินการสนองพระราชดําริในสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดพระราชทานพระราชดําริใหมีการติดตามสถานการณการดําเนินงาน

โครงการทัง้หมดของแตละจังหวัด โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ในครั้งนี้ ขอแสดงความชื่น

ชมผูจัดและหนวยราชการตาง ๆ  โดยเฉพาะในระดับจังหวัดที่ไดดูแลโครงการฯ ในพื้นที่เพื่อยังประโยชน

ใหแกราษฎรดังพระปฐมบรมราชโองการทีว่า “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพือ่ประโยชนสุขแหงมหาชน

ชาวสยาม” โดยโครงการฯ สามารถกอประโยชนสุขใหราษฎรทัว่ทุกภูมิภาคทุกหมูเหลาไดอยางแทจริง การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ทานผูแทนจากจังหวัดตาง ๆ ไดนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการฯ ใน

พืน้ทีข่องจังหวัด รวมทั้งปญหาอุปสรรคตาง ๆ เพื่อจะไดรวบรวมและพิจารณาแกไข หวังวาขอมูลที่ไดจะ

เปนประโยชนในการดําเนินโครงการ  และกอใหเกิดความรวมมือในการสนับสนุนโครงการที ่มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป  

ทายสุดน้ีขอใหการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวทุกประการ ไดเวลา

สมควรแลวขอเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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คําบรรยาย 
โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบตัิการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 2  

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด) 
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553  

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

แหลงที่มาของโครงการฯ ที่สํานักงาน กปร. รับผิดชอบอยูมีที่มาจาก 3 แหลงดวยกนั ไดแก  

 1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศพระราชทานพระราชดําริโดยตรงจะเห็น

ไดชัดเจนวาทีผ่านมากอนพระองคพระราชทานแนวพระราชดําริลงมาไดมีการศึกษาและทําการวิเคราะห 

วิจัยจนเห็นวาประสบผลสําเร็จดีแลว ซึ่งในสวนของทีป่ระสบผลสําเร็จพระองคทรงไดพระราชทานลงมา

 2. ฎีกา ซึ ่งชวงหลัง ๆ มีมากขึ ้น ดวยสภาพเศรษฐกิจ การกระจายไมทั่วถึงและสิง่แวดลอมที ่

เปลีย่นแปลง โดยฎีกามีหลายทางทั้งผานมาทางผูวาราชการจังหวัด และฎีกาขึ้นตรงผานไปยังสํานักราช

เลขาธิการ หรือทาง กปร. เมื่อสํานักราชเลขาธิการประมวลขอคิดเห็นของแตละสวน ถารับเปนโครงการฯ 

หนวยงานตาง ๆ ก็จะรับมาดําเนินการตอ  

3. หนวยราชการตาง ๆ ทํารายงานถวายขึ้นไป 

 การนับจํานวนโครงการฯ กปร. นับใหสอดคลองกับลักษณะงบประมาณของราชการโครงการ/

แผนงาน/กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนจาก กปร. ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนับเปน 1 2 3 4 ทําใหบาง

โครงการมีการนับซ้ํา ที่ตองนับแบบนีเ้พื่อความตอเนือ่งของงบประมาณในแตละหนวยงาน  อยางไรก็ดี

จํานวนโครงการฯ จะเพิม่ขึน้ หากดูจากแหลงทีม่าของงบประมาณ ที ่กปร. รวบรวมสวนใหญมาจากการ

สนับสนุนงบประมาณจากงบกลางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่กปร. ไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลในแตละป ขณะทีโ่ครงการฯ บางสวนมาจากงบประมาณของแตละหนวยงาน หรือการสนับสนุน

ของภาคเอกชน หากไดมีการรวมกันพิจารณาตามแนวพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จะทําใหสิง่ตาง ๆ เกิดความชัดเจนมากขึ้น เมื่อจัดครบ 9 คร้ัง ทัว่ประเทศ อาจทําเปน 3 

กลุมคือโครงการฯ ที่สมบูรณ  โครงการฯ ที่มีอุปสรรคจะแกปญหาอยางไร โครงการฯ ยังใชประโยชนไม

เต็มที ่ อันนําไปสู แผนงานวาโครงการฯ ที ่จังหวัดรับผิดชอบอยู จะทําอยางไรตอไป สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี อยากทราบวาโครงการฯ ในพื้นที่มีโครงการฯ เทาไร ทําอะไรบาง ยังเกิด
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ประโยชนอยูหรือไม ในสวนที่เกิดประโยชนน้ัน เกิดประโยชนเต็มที่หรือหากปรับปรุงแลวมีโอกาสเกิด

ประโยชนเพิ่มขึ้นไดและมีสวนขยายไปอยางไรบาง  
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สรุปการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ : 

การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค 

 

จงัหวดัเชยีงใหม  โดย นายอมรพันธ นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

นายอมรพันธ นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาววา จังหวัดเชียงใหมมี 25 อําเภอ โดยมี

อําเภอกัลยาณิวัฒนา เปนอําเภอนองใหม 204 ตําบล 2,066 หมูบาน หนึง่ลานหกแสนคนเศษๆ กลุมชนบนที่

สูงมี  7 ชนเผา สองแสนกวาคน ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 128,900  ลานบาท รายไดเฉลีย่ 76,000 บาท/คน/

ป  โครงการฯ ของจังหวัดเชียงใหมเริ่มเมื่อ 25 กุมภาพันธ 2512  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จจังหวัดเชียงใหมในครัง้นัน้เกิดโครงการหลวงขึน้ เปนโครงการสวน

พระองคเพื่อแกไขปญหาคุณภาพชีวิต สิง่แวดลอมบนที่สูงใหแกภาคเหนือ จากนัน้ไดเกิดโครงการฯ ใน

จังหวัดเชียงใหมอีกจํานวนมาก โครงการในจังหวัดเชียงใหมมี 2 กลุ มใหญ คือ โครงการในลักษณะ

ผสมผสาน ดานเกษตร สิง่แวดลอม สงเสริมอาชีพ สวัสดิการสังคม สาธารณสุข คมนาคม และอืน่ ๆ รวม 10 

โครงการหลัก 42 โครงการรอง  โครงการดังกลาวในชวงแรกมีหนวยทหารในพื้นที่เปนหนวยงานหลัก แต

ปจจุบันโอนใหสํานักพื้นที่อนุรักษที่ 16 แลว  สวนโครงการอีกกลุมหนึง่เปนการพัฒนาแหลงน้าํ โดยมี

สํานักชลประทานที่ 1 เปนเจาภาพดําเนินงานมีทั้งหมด 403 โครงการ 

 การบริหารงานโครงการฯ ของจังหวัดเชียงใหมอยูในลักษณะของโครงการฯ ทีม่ีการบูรณาการ

รวมกันหลายหนวยงานมีการตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางาน ประกอบไปดวยผู แทนสวน

ราชการตาง ๆ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่และภาคประชาชนเปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ

หรือคณะทํางานรวมกัน โดยมีภารกิจในการดําเนินการประสานงานจัดทําแผน รวมถึงการติดตาม

ประเมินผลโครงการฯ  เพือ่ใหโครงการฯ ไดประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชน ตัวอยางโครงการฯ ที่เปนลักษณะของการผสมผสานมีลักษณะบูรณาการ 

งานที่มีความสําคัญ เชน คณะอนุกรรมการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร คณะกรรมการองคการ

พัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อแกปญหาภัยแลงในพืน้ที่

ดอยเตา คณะทํางานโครงการอนุรักษฟ นฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบานนาศิริอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ  

ในสวนที่ 2   คือการตอยอดหรือขยายผลการดําเนินงานในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม เชน การนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงประสานกับหลักของโครงการฯ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง ทบวง กรม

ตาง ๆ มาเปนแนวทางในการดําเนินการในการพัฒนาจังหวัด 

นายวิชัย  กิจมี รักษาการผูอํานวยการสํานักอนุรักษที ่16 กลาววาโครงการจังหวัดเชียงใหมมี 3 เดน 

คือเดนเรื่องการทองเทีย่ว การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได

ยกตัวอยางโครงการที่เดนดานตาง ๆ ดังน้ี 
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โครงการท่ีเดนดานการทองเท่ียว ไดแก สถานีถายทอดการเกษตร ปาไม สิง่แวดลอมอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริบานแปกแซม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยแบแล  สถานีพัฒนาการเกษตร

ที่สูงตามพระราชดําริดอยอมพาย  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน สถานี

พัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริบานเสาแดง  สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําริบานนา

เกียน โครงการอนุรักษพันธุกลวยไมรองเทานารีอินทนนทตามพระราชดําริในพื้นทีภ่าคเหนือ โครงการบาน

เล็กในปาใหญดอยผาหมปก 

โครงการที่เดนดานการอนุรักษ  ไดแก โครงการฟนฟูสภาพปาในเขตปาสงวนแหงชาติปาสะ

เมงิ 

โครงการท่ีเดนดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแก โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานแม

ตุงติง โครงการชวยเหลือราษฎรบานขุนวิน โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบาน

นาศิริ 

สรุปวาโครงการฯ ที่จังหวัดเชียงใหม ริเริ่มดําเนินการตั้งแตป 2535 โดยใชหลัก 3อ คือ อิ่ม อุน 

อุดมการณ  โดยมีขอสังเกตดังน้ี 

 1. ขาด dream team ทีจ่ะขับเคลือ่นใหงานบรรลุวัตถุประสงค สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถเปลี่ยนเปน operation team  เพือ่ไมใหเปนเพียงทีมในฝนเทาน้ัน 

  2. การนําเสนอผลงานโครงการเปนรูปแบบเดิมคือการชี้แจงโดยเจาหนาที่ตามบอรดสวน

ราษฎรจะเสนอผลงานโดยการรองขอ และนําเสนอความเดือดรอน 

 ขอเสนอแนะ การดําเนินงานโครงการฯ ผานมา 18 ป ยังไมถึงเปาหมายสุดทายคือราษฎรตองรักษา

ปา ใชประโยชนจากปาอยางเกื้อกูลกันและกัน จึงควร 

  1. ทบทวนภารกิจของแตละโครงการฯ วากิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคและ

เปาหมายสุดทายเพียงใด และปจจุบันอยูในสถานะใด ขัน้ตอนไหน และจะดําเนินตอไปอยางไร ถึงจะ

ประสบความสําเร็จ 

  2. ควรจัดทําแผนแมบทในแตละโครงการหรือ road map วาจะเดินทางตอไปอยางไร เพื่อ

ความชัดเจน 

 

จงัหวดัเชยีงราย โดย พลตรีฉลวย แยมโพธิ์ใช หัวหนาโครงการปลูกปากองบัญชาการกองทัพไทย 

  พลตรีฉลวย แยมโพธิ์ใช หัวหนาโครงการปลูกปากองบัญชาการกองทัพไทย กลาววาจังหวัด 

เชียงราย มีโครงการหลักประเภทสงเสริมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของราษฎร จํานวน 19 โครงการ  

และโครงการพัฒนาแหลงนํ้า 79 แหง โดยไดยกตัวอยางโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อ

อนุรักษตนนํ้าลําธารและสิง่แวดลอม ซึ่งสงเสริมใหราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจรวมกับการปลูกปาเปนรายได

ใหกับชุมชน 
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จังหวัดแมฮองสอน โดย นายธานินทร  สุขคาแสง  รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน 

นายธานินทร  สุขคาแสง  รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน กลาววาแตเดิมแมฮองสอนมีปญหา

เรื่องการบุกรุกทําลายปาและปญหายาเสพติด พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว และสมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแนวคดิวา แมฮองสอนคนอยูรวมกับปาอยางผาสุกและยั่งยืน ในการปฏิบัติ

เร่ิมจากการต้ังศูนยเพื่อพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ 4 ศูนย คอื ศูนยพัฒนาลุมน้าํปาย ศูนยพัฒนาทีสู่งปาง

ตอง ศูนยพัฒนาในสอย   และศูนยพัฒนาหวยมะเขือสม โดยแบงการดําเนินงานเปน 3 ระยะคือ  ระยะที่ 1 

ดําเนินการป 2522-2525  ระยะที ่2 ป 2526-2530 ไดขยายผลจากศูนยดังกลาวไปหมูบานรอบ ๆ พรอมตั้ง

คณะทํางาน 3 สวน คือ คณะทํางานศูนยบริการและพัฒนาลุ มน้าํปายตามพระราชดําริ คณะทํางาน

ศูนยบริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดําริ และคณะทํางานศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนใน

พระบรมราชินูปถัมภ  สวนระยะที ่3 ดําเนินการป 2531-ปจจุบัน เปนการขยายผลไปสูหมูบานเปาหมายใน

ระดับอําเภอ 7 อําเภอ เนือ่งจากสภาพพืน้ทีเ่ปนที่สูง 90 เปอรเซ็นต การนําผลิตผลไปขายนอกพื้นที่จะไมคุม 

จึงพัฒนาสถานที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว แนวทางการดําเนินงานของจังหวัด นอกจากพลิกฟนสภาพปาและ

สงเสริมอาชีพไดมีการพระราชทานพระราชดําริในเรื่องความมัน่คงตามแนวชายแดน จึงมีการจัดตั้งหมูบาน

ยามชายแดนปจจุบันมี 4 หมูบาน  

นายสรชัย  อินทเทพ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแมฮองสอน กลาวถึงการดําเนินงานของศูนย

ศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ วามีคณะทํางานศูนยศิลปาชีพ จังหวัดแมฮองสอน 

สวนปญหาอุปสรรคในศูนยศิลปาชีพคือสมาชิกขาดเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ และขาดความตอเนือ่ง

ในการผลิตเน่ืองจากราษฎรทําเปนอาชีพเสริม และศูนยศิลปาชีพไมมีเงินสํารองจายใหแกผูนําผลิตภัณฑมา

จําหนาย 

นายวุฒิจักร  เสนียวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงกลาวถึงศูนยสงเสริม

การเกษตรที่สูงทาโปงแดง ศูนยบริการและพัฒนาลุมน้ําปาย และศนูยพฒันาที่สูงปางตอง  

พรอมน้ีจังหวัดแมฮองสอนไดนาํเสนอปญหา ไดแก 

1. หากเปนโครงการที่เกี่ยวกับพระราชเสาวนีย ควรรูลวงหนาเกี่ยวกับงบประมาณและกจิกรรม 3 ป 

เพือ่ใหการดําเนินงานมีความคลองตัว 

2. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบอย  

 3. มีขอจํากัดทางภูมิศาสตร 

 

จังหวัดนาน  โดย นายสมชัย  กมลเทพเทวิน หัวหนาสํานักงานจังหวัดนาน 

นายสมชัย  กมลเทพเทวิน หัวหนาสํานักงานจังหวัดนาน กลาววาพืน้ทีข่องจังหวัดเปนปาเขาสูง 80 

เปอรเซ็นต ทีร่าบ 20 เปอรเซ็นต ซึง่โครงการในจังหวัดมี 42 โครงการ โดยไดยกตัวอยางโครงการปดทอง

หลังพระ โครงการรักษน้าํเพือ่พระแมของแผนดิน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ โครงการ

พัฒนาบานกอก-บานจูน  



 9 

สวนปญหาในการดําเนินโครงการคือ การนับโครงการซ้าํ ซึ่งคงตองพิจารณาจํานวนโครงการอีก

คร้ัง 

 

จังหวัดลําพูน โดย นายสุรชัย  อังเกิดโชค รองผูวาราชการจังหวัดลําพูน   

นายสุรชัย  อังเกิดโชค รองผูวาราชการจังหวัดลําพูน  กลาววาโครงการของจังหวัดมีจํานวน 78 

โครงการโดยพระราชดําริรอยละ  90  เปนเรื่องการพัฒนาแหลงน้ํา  ซึง่ไดยกตัวอยางโครงการอางเก็บน้ํา

แมธิ   แมต่ืน แมสา หวยเด่ือ หวยหินฝน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมนํ้าแมอาว 

 ในการน้ีไดใหขอเสนอแนะประกอบดวย 

 1. เพือ่ใหเกิดการขยายผลสูราษฎรใหมีความเปนอยูทีดี่ขึน้ ควรจะนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต

ใหมากขึ้น 

 2.  นํารูปแบบและแนวทางโครงการการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาที่ไดศึกษาไว นํามาขยายผล

ปรับใชในพื้นที่โครงการพระราชดําริ 

 3. การเพิ่มศักยภาพในพื้นที่โครงการพระราชดําริ ควรดําเนินการ 

  -  บูรณาการทุกภาคสวน 

  -  รวมกนัพัฒนาทกุดาน 

  -  เรงสรางจิตสํานึกใหราษฎรในพื้นที่ 

 4. จังหวัดควรมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัด ทานใดทานหน่ึงดูแลโครงการพระราชดําริใน

ภาพรวมทั้งหมด เนื่องจากมีหลายหนวยงานขึ้นกับรองผูวาราชการจังหวัดหลายคน 

 5. งบประมาณสวนใหญใชงบปกติหรืองบจังหวัด ซึ่งบางคร้ังไมเพียงพอ ขอใหกปร. สนับสนุน

งบประมาณโครงการในสวนที่สําคัญ 

 6. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่ดําเนินการมานานดูเฉื่อย ๆ ทั้งขาราชการ ประชาชน

โครงการ ควรมีการปลูกจิตสํานึกใหเห็นความสําคัญของโครงการฯ 

 7. ควรมีการจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการในเร่ืองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

จังหวัดลําปาง โดย นางชุลีวรรณ สายสิงหทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง 

นางชุลีวรรณ สายสิงหทอง หัวหนาสาํนักงานจังหวัดลาํปาง กลาววาจังหวัดลําปางมี  13 อําเภอ 100 

ตําบล 104 องคกรปกครองสวนทองถิ่น พื้นที่เพื่อการเกษตรคิดเปนรอยละ 14 ของพื้นที่ทั้งหมด มีรายได/

คน/ป ในป 2551 จํานวน 60,385 บาท พรอมกับไดยกตัวอยางโครงการพัฒนาบานแมต๋ํา โครงการพัฒนา

พื้นที่รอยตอบานทุงจ้ี โครงการพัฒนาแหลงนํ้า 56 แหง ฝาย 12 แหง โครงการที่ไดรับการรองขอจากราษฎร

ใหเปนโครงการพระราชดําริ เปนอางเก็บน้าํ 17 แหง  ฝาย/ทอสงน้ํา 1 โครงการ การขยายผลโครงการฯ  มี

การจัดใหไปดูงานที่จังหวัดแมฮองสอน-เชียงใหม  โดยแบงการดูงาน 3 ระดับ คือ ผูบริหารและนายอําเภอ 

หัวหนากลุมและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ผูนําชุมชนและองคกรประชาชน ซึ่งไดนําความรูจากการดูงานมาตอ
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ยอด ไดแก กอสรางฝายชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพาะเลี้ยงหนอนนก  เพาะเลี้ยงอึ่ง เพาะเลี้ยงแย  food 

bank (คนอยูรวมกับปา) ขยายผลคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพาะชํากลาไมเพือ่ฟนฟูสภาพปาที่ถูกบุกรุก 

ปลูกไผที่ตัดหนอกินไดตลอดป 

 

จงัหวดัพะเยา โดย นายวรชัย  อุตมชัย รองผูวาราชการจังหวัดพะเยา   

นายวรชัย  อุตมชัย รองผูวาราชการจังหวัดพะเยา  กลาวถึงพื้นที่ของจังหวัดวามีพืน้ทีเ่กษตร 34  

เปอรเซน็ต พื้นที่ปาไม 40 เปอรเซ็นต ผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 48,000 บาท และมีโครงการฯ ทีอ่ยูในความ

รับผิดชอบ จํานวน 49 โครงการ โดยไดยกตัวอยางโครงการสําคัญ ๆ เชน  

 1. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยผาชาง 

 2. จัดหานํ้าสนับสนุนบานเล็กในปาใหญบานเยา-หนองหา 

 3. จัดหานํ้าสนับสนุนโครงการหลวงปางคา 

 4. โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง 

 5. ศูนยเรียนรูการพัฒนาอางเก็บนํ้าหวยไฟ ซึ่งมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อประสานงานและขยาย

ผลตามพระราชดําริ มีผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ 

 พรอมกันน้ียังผลักดันการพัฒนาโครงการใหเกิดประสิทธิภาพ โดยจังหวัดไดใหทุกอําเภอจัดต้ังศูนย

เรียนรู 

 

จงัหวดัแพร โดย นายสุริยันต กาญจนศิลป รองผูวาราชการจังหวัดแพร 

นายสุริยันต กาญจนศิลป รองผูวาราชการจังหวัดแพร กลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ

เยี่ยมราษฎรจังหวัดแพร ต้ังแตป 2519-2535 รวม 8 คร้ัง ซึง่มีโครงการทีอ่ยูในความรับผิดชอบของจังหวัด

จํานวน 32 โครงการ จําแนกเปน โครงการเกีย่วกับแหลงน้าํ 30 โครงการ และโครงการเกี่ยวกับปาไม 2 

โครงการ โดยเจาหนาที ่โครงการชลประทานแพร ระบุวาจังหวัดมีปญหาขาดแคลนน้ํา พรอมกับได

ยกตัวอยางโครงการฯ อาทิเชน อางเก็บนํ้าแมหยวก อางเก็บน้ําหวยโปง โครงการจัดหาแหลงน้ําเพือ่อุปโภค-

บริโภคใหโรงเรียนบานทาวะ และราษฎรบานทาวะ อางเก็บน้ําหวยแมปานแลง โครงการฟนฟูและพัฒนาปา

ไมบานทาวะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการฟ นฟูและพัฒนาปาไมบานแมแรมอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 

 

 1. ควรมีการบูรณาการทุกภาคสวนในการพัฒนาทุก ๆ ดาน และมีการประสานงานที่ดี 

ระหวางหนวยงานเพื่อใหโครงการฯ สามารถสนองพระราชดําริไดตามแผน 

ขอสงัเกต  

  2. งบประมาณจัดสรรควรสอดคลองกับฤดูกาลที่เปนอยู 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โดย หมอมหลวง จิรพันธุ  ทวีวงศ  รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 2  

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (8 จังหวัด) 
วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553  

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 ครัง้ที่ 2  
สรุปไดดังน้ี  

 การนําเสนอขอมูลของทุกจังหวัดทําใหสํานักงาน กปร. ไดรับทราบขอมูลที่เปนประโยชน โดยขอ

ย้ําสิ่งที่เลขาธิการ กปร. ไดกลาวไวคือโครงการพระราชดําริมาจาก 3 หลักเกณฑ คือ พระราชดําริโดยตรง 

งานฎีกา และหนวยงานทํารายงานถวาย โดยสิ่งทีจั่งหวัดนําเสนอมาคือการนําแนวพระราชดําริไปขยายผล 

ทั้งน้ีไดใหขอเสนอแนะวา 

1. สํานักงาน กปร. ตองไปทบทวนวาจะใหโครงการฯ อยูประเภทไหนและจะประสานกับจังหวัด

ตอไป ในสวนขอคิดเห็นเรื่องจํานวนโครงการตองมีการเพิ่มเติม ปรับปรุง จัดกลุม  สํานักงาน กปร. จะ

ประสานตอเนื่องมา เพราะเปนการเร่ิมตนการจัดทําฐานขอมูล  

2. ขอใหประสานเพิม่เติมเรือ่งสถานะของโครงการวาปจจุบันเปนอยางไร ใชงานเต็มที่หรือไม 

ประโยชนยังคงอยูหรือไม โดยการบริหารจัดการโครงการฯ อยูในรูปคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

คณะทํางานตาง ๆ  

นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 9 ครั้ง กปร. ไดดําเนินโครงการนํารองตั้งแตป 2552  เกี่ยวกับ

เรือ่งการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าํใน 9 จังหวัด มีแหลงนํ้า 84 แหง โครงสรางพืน้ฐาน ระบบ

การบริหารจัดการ ขณะนี้มีขอมูลดานน้าํของกรมชลประทานต้ังแตป 2506-2550 ประมาณ 2,000 โครงการ

ทั่วประเทศ โดยจะดูเร่ืองโครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการ และการใชประโยชนหลังจากทํางานเสร็จแต

ละจังหวัดจะมีขอมูลที่ชัดเจน มโีครงการในจังหวัดที่ชัดเจน เพื่อดําเนินการสนองพระราชดําริตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

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

1 จังหวัดเชยีงใหม 218 42 21 36 2 

2 จังหวัดแมฮองสอน 43 90 11 21 8 

3 จังหวัดลําปาง 34 66 39 30 ไมมีขอมูล 

4 จังหวัดลําพูน 28 67 2 31 11 

5 จังหวัดเชียงราย 37 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

6 จังหวัดแพร 16 12 2 10 ไมมีขอมูล 

7 จังหวัดนาน 29 51 2 52 20 

8 จังหวัดพะเยา 25 47 26 10 4 

 รวม  8  จังหวัด 430 375 103 190 45 

  

 หมายเหต ุ (1)  จํานวนโครงการที่ใชงบประมาณ กปร. ต้ังแตปงบประมาณ2525 -2552 

  (2) จํานวนโครงการที่จังหวัดแตละจังหวัดมีขอมูล 

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

 



กําหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ  2553 

คร้ังที่ 2 พ้ืนที่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 

วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แมปง เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 09.45 น.  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกลาวตอนรับ 

เวลา  09.45 – 10.00 น.  ก ล า ว รา ย ง า น  โดย  นา ย เฉ ลิ ม เกี ย ร ติ   แส นวิ เศ ษ  เล ข า ธิ ก า ร

คณะกรรมการพิเศษเพื อ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ  

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

เวลา  10.15 – 10.30 น.  การบรรยายเรือ่ง “แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ” โดย เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เวลา  10.30 – 10.45 น.  อาหารวาง 

เวลา 10.45 – 12.00 น.  นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริใน

พื้นที่จังหวัด (จังหวัดละประมาณ 15 นาที) 

- จังหวัดเชยีงใหม, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดลําพูน, จังหวัดนาน 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 

เวลา  13.00 – 14.15 น.  นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการฯ (ตอ) 

- จังหวัดลําปาง,จังหวัดแมฮองสอน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร 

เวลา  14.15 – 14.30 น.  อาหารวาง 

เวลา  14.30 – 16.30 น.  อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะแนวทางดําเนินงานในระยะตอไป 

เวลา  16.30 – 17.00 น.  พิธีปดการประชุม 

 

* * * * * ***** * * * * * 
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายสวัสดิ์  วัฒนายากร องคมนตรี

1 นายพิมลศักดิ์  สุวรรณทัต เหรัญญิกชัยพัฒนา

2 นางภากมล   รัตตเสรี ผอ.สํานับริหารทรัพยสินและสนับสนุนทั่วไป

3 นางสาวณัฐกานต  ศุภสินธุ เจาหนาที่ฝายทรัพยสิน

1 นางสาวอรสุดา  เจริญรัถ ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ

1 นายสุทัศน  ปลื้มปญญา ผูอํานวยการสถาบัน

2 นางทัศนีย  ศรีมงคล ผูอํานวยการสํานักพัฒนา

3 นายสาคร  ประไพพงษ ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยฯ

1 นายพิสิฐพงษ  คุณยศยิ่ง นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

2 นายกฤษณ  อําพันธุ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

3 นายนิรันดร  ชัยชนะ เจาหนาที่จัดการงานทั่วไป 

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

4 นางสาวกาญจนา  ไชยานะ นิติกร

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

1 นายชูชาติ  ฉุยกลม รก.วิศวกรใหญดานวางแผนและโครงการ

2 นายพรมงคล  ชิดชอบ วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

3 นายสันฐิต  พีรานนท วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

1 นายอานันต  เลิศรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการพิเศษ

แยกตามหนวยงาน

สํานักราชเลขาธิการ (1)

กรมวิชาการเกษตร (3)

มูลนิธิชัยพัฒนา (3)

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (3)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (4)

กรมชลประทาน (3)

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2 นายทรงชัย  ชุมภิรมย นักวิชาการเกษตร  ชํานาญการ

3 นายบุญศรี  อินทรนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 ดร.โสระยา  รวมรังษี ผูอํานวยการศูนยฯ

2 ดร. ณัฐา  โพธาภรณ รองผูอํานวยการ ฯ

1 นายสุรเดช  สมิเปรม ผูอํานวยการสวนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว

2 นางสาวอมรรัตน  ชื่นสุวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ

1 นางสุภาพันธ  บุญเจริญ ประมงจังหวัดลําพูน

1 นายปริญญา  เขียวดี นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ

1 นางอรอุมา  ยิ้มแต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

2 นายไพศาล  ดุลยพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ

1 นางจรรยา  คํามา ปฏิรูที่ดินจังหวัดลําพูน

2 นายประยุทธ  จันทรมิตร นายชางอาวุโสจังหวัดลําพูน

3 จาสิบเอก จุมพล  ภานุพินทุ นายชางโยธา ชก.จังหวัดลําพูน

4 นายจุมพล  ใจผั้น เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการจังหวัดลําพูน

5 นายชัชวาลย  พานเหล็ก เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการจังหวัดลําพูน

6 นายประดิษฐ  ใจรังษี นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ชก. จังหวัดนาน

7 นายบรรจงศักดิ์   ไพรวรรณ นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน  จังหวัดพะเยา

กรมปาไม (12)

ศูนยฯพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรฯ (2)

กรมปศุสัตว (2)

กรมสงเสริมสหกรณ (1)

กรมประมง (1)

กรมพัฒนาที่ดิน (2)

สน.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (7)
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริ

2 นายอนุดิษธุ  สัมฤทธิ์ หัวหนาโครงการดอยเตาฯ

3 นายอํานาจ  บุตรรัตน หัวหนาโครงการฯ ธนาคารขาวชุมชน

4 นายพิทักษ  เตชะใจ หัวหนาโครงการฯ ชัยพัฒนาจีน กรมปาไม

5 นายประชัญ  คํามบุตร ผูอํานวยการสวนอํานวยการฯ ลําปาง กรมปาไม

6 นายรัศมี  รัตนวงศ หัวหนาฝายโครงการพระราชดําริ

7 นายคณิต  รัตยวัฒนกุล นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

8 นายวาสนา  ทอทอง นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

9 นายธรรมนูญ  ชํานาญศิลป หัวหนาโครงการพัฒนาสวนสาธารณะ จว.บส.

10 นายยุทธศักดิ์  กิตติบวรกุล หัวหนาโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ํา

สาขาแมน้ําปงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

11 นายวรวิทย  เชื้อสุวรรณ ผูอํานวยการสํานัก ฯ 15

12 นาสมศักดิ์  ทองสุข เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน

1 นายโกวิท  ปญญาตรง ผูตรวจราชการกรม

2 นายเรือง  จันทรมหาเสถียร นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

3 นายวิชัย  ปนะสุ นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

4 นางสาววารุณี  นันทะปตย นักวิชาการปาไม ปฏิบัติการ

5 นายวิชัย  กิจมี รกท.ผอ.สบง.16

1 นายวิทยา  ทัศนทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1

2 นายจาตุรนต  จันทรากุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ

3 นายภูธาดล  ธีรอธิยุต วิศวกรโยธา ชํานาญการ

1 นายคณิต  ถิรวณิชย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

2 นายปยะ  เฉลิมกลิ่น ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (5)

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (1)

กรมทรัพยากรน้ํา (3)

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯ (2)
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นางศรีมาลา  ตงคะเตชะ นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

1 นางศราณี  อิ่มสุวรรณ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ

1 นางสาววารินท  พักเกาะ ผอ.สวนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2 นายภักดี  พวงจิตร ผอ.ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 13

1 นายวิบูลย  สงวนพงศ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

2 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง ผอ. สวนติดตามและประเมินผล

3 นายประกิจ  กลัดพูม เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1 นายกนก  ศรีกนก รองผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1

2 นายพิชัย  วงศรจิต นักวิชาการสถิติ ชํานาญการ

1 พลตรี สมบูรณ  แกวอยู ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3

2 พันเอก ชัยพฤกษ  อัยยะภาคย นายทหารปฏิบัติการ

3 พ.อ. สุพจน  มาลานิยม ผบ.นนค.32

4 พ.อ. ราเมศร  สันติบุตร ผอ.กทม.ศกร.กร.ทหาร

1 พันเอก ธาดา  วังสุนทร รองเสนาธิการ

กองพลพัฒนาที่ 3

2 พันโท ธีรยุทธ  ลิ่มอรุณ หัวหนาฝายกิจการพลเรือน

กองพลพัฒนาที่ 3

3 พันเอก สมชาย  ทาวงศมา รองผูบังคับการ

กรมทหารปนใหญที่ 4

กรมทางหลวง (2)

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (4)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (3)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (1)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (2)

กองทัพภาคที่ 3 (3)
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นายประดับ  กลัดเข็มเพชร ผูอํานวยการ

2 นายปฐม  สุริยกานต หัวหนากลุมบริหาร

3 นายดํารงคชัย  โอวาทจํารัส หัวหนากลุมวิชาการ

4 นายชัยชาญ  สังขแกว หัวหนากลุมขยายผล

5 นายคณิต  ธนูธรรมเจริญ หัวหนากลุมงานศึกษาและพัฒนาปาไม

1 ดร.ฤกษ  ศยามานนท รองผูอํานวยการโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 

มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ

1 พ.อ. อัครเดช  วุฒิเดชโชติโภคิณ รองผูวาราชการจังหวัดฝายทหารจังหวัดเชียงใหม

2 พลโท ธนยศ  ศิริกุล หัวหนาสํานักงานศูนยโครงการพัฒนาฯ

3 รอยเอก สราวุธ  คงรอด หัวหนาศูนยโครงการพัฒนาฯ

4 นางสาวเสาวลักษณ  ควรพินิจ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

1 นายอมรพันธุ  นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

2 นายฤทธิพงศ  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัด

3 นายพัฒนา  อภิญดา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ

4 นายโยธิน  จันทวี นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

5 นายรังสรรค  ขอผล นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

6 นางศิริพร  รือเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

7 นายสาววันทนีย  สองแกว เจาหนาที่บริหารทั่วไป

8 นายสวาง  กองอินทร นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

9 นายสมเกียรติ  เจริญสุข นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

10 นายอัภนิษฐพงษ  สวาสดิ์นา นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

11 นายสุนทร  สุทธเสน เจาพนักงานปาไม อาวุโส

สํานักงานโครงการพัฒนาดอยตุง (1)

ศูนยประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ (4)

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (5)

จังหวัดเชียงใหม (22)
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

12 นายสุรเดช  สมบูรณ เจาพนักงานปาไม อาวุโส

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

13 นายไพโรจน  ทองจัตุ นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

14 นายพีระ  ชวยบํารุง นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

15 นายสวัสดิ์ชัย   สืบวงศ เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

16 นายราชันย  บัวตรี เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

17 นายขนบ  จัมทรเพ็ญ เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

18 นายเกรียงศักดิ์  พงศพันธุ เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

19 นายพิทยา  แสงสุริยัน เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน 

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

20 นายรมเย็น  ธงสิบสอง นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

21 ร.ต.อ. ไพฑูรย  ไชยอํามาตร รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 1

22 นายรังสิมันต  ทุมทอง เจาหนาที่สํานักสุขศาสตรและสุขอนามัย 5

1 นายอดิศร  พิทยานน หัวหนาสํานักงานจังหวัด

2 นายบุญสังข  ดานอุดม เจาหนาที่กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

3 พลตรี ฉลวย  แยมโพธิ์ใช หัวหนาโครงการปลูกปา

กองบัญชาการกองทัพไทย

4 จาเอก อิสระพงษ  อินติ๊บ เจาหนาที่โครงการปลูกปา

กองบัญชาการกองทัพไทย

5 พ.อ.อ. สาโรจน  ศิริปง กอ.โครงการชลประทานฯ

จังหวัดเชียงราย (7)
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

6 จ.ต.สมพงษ  ตันหงษ กอ.โครงการปลูกปา

7 พลฯ ทักษิณ  จิตถา กอ.โครงการปลูกปา

1 นายวรชัย  อุตตมชัย รองผูวาราชการจังหวัดพะเยา

2 นายกิตติ  ชัยจรุณ ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง

3 นายเจษฎา  พีพงษ ปลัดอําเภอเชียงคํา

4 นางไขแกว  ไชยโย นักวิเคราะห ฯ ชํานาญการ

5 นายเฉลิมพงษ  เยาวธานี สํานักงานอนุรักษพื้นที่ 15

6 นายภีระ  พันธุวิจิตร สํานักงานอนุรักษพื้นที่ 15

7 นายวรการ ปญณะวิชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

8 นางสาวอัจอต  บุญสม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

1 นายสุริยันต  กาญจนศิลป รองผูวาราชการจังหวัดแพร

2 นายเอช  อาสุ นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

3 นายภาสกร  ผองจิต นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

4 นายธนิต  จาภา หัวหนาฝายวิศวกรรม

5 นายณรงคฤทธิ์  ศิริกันตยะวัฒน วิศวกรชลประทานชํานาญการ

6 นายเอกสิทธิ์  เครือขํา เจาหนาที่ฝายวิศวกรรม

1 นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผูวาราชการจังหวัด

2 นายจรินทร  คงศรีเจริญ นายชางชลประทานอาวุโส

3 นายบุญเวทย  ศรีพวงใจ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

4 นางสาวจันทิมา  เดชพุทธวัจน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ชํานาญการ

5 นายสุขพล  อินตาพรหม เกษตรและสหกรณจังหวัด

6 นายเกื้อกูล  มานะสัมพันธสกุล วิศวกรฯ

ชลประทานจังหวัดลําพูน

1 นายสุวรรณ  กลาวสุนทร รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง

จังหวัดลําพูน (6)

จังหวัดพะเยา (8)

จังหวัดแพร (6)

จังหวัดลําปาง (7)
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

2 นางชุลีวันทน  สายสิงหทอง หัวหนาสํานักงานจังหวัด

3 นายสงา  บัวระดก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

4 นางสาวนิติยา  วงศคําปวน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

5 รอนเอก บุญธรรม  สิ้วอินทร หัวหนาชลประทานโครงการ

6 นายประดิษฐ  ฉัตรชัยสิทธิกูล ครูศิลปาชีพ

7 นางชวนพิศ  เดชะประทุมวัน นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

1 นายมนัส  โสกันธิกา ปลัดจังหวัดนาน

2 นายสมชัย  กมลเทพเทวินทร หัวหนาสํานักงานจังหวัด

3 นายนพพร  มหากันธา ปศุสัตวจังหวัด

4 นายสมพร  จันโทภาส หัวหนาโครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน

5 นายวิทยา  ไพศาลศักดิ์ หัวหนาโครงการเกษตรพื้นที่สูงภูพยัคฆ

6 นางวิไลวรรณ  บุสาดา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

7 นางสาวธิดาพร  บุญกวาง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

8 พ.อ. เจนณรงค  ขํานํา เสธ.จทบ.น.น.

9 จาสิบเอกบุญยัง  วิริยะ รอง หัวหนาภค.ดอกขูน

1 นายธานินทร   สุภาแสน รองผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน

2 นายอริยะ  คํานุน แทน  หัวหนาสํานักงานจังหวัด

3 นายจํานงค  บุญศิลป เจาพนักงานปาไม อาวุโส

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

4 นายนาวี  เรืองกรี เจาพนักงานปาไม ชํานาญงาน 

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16

5 นายศรชัย  อินตะเทพ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชํานาญงานพิเศษ

6 นายวุฒิฉัตร  เสนีวงศ  ณ อยุธยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง

1 เอื้ออารีย  กลิ่นสมิทธิ์ เจาหนาที่บันทึกขอมูล

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (1)

จังหวัดนาน (9)

จังหวัดแมฮองสอน (6)
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

1 นางสาวเฉลิมศรี  ปูเรือน รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

2 นายสมชาติ  วัฒนากลา ผูอํานวยการกองชาง

3 นายมนตรี  ชัยชนานันท นายชางเครื่องกล ชํานาญการ

1 นายอดุลย  วงศชางเงิน ผูอํานวยการกองชาง

2 นายยงยุทธ  ทองคําเกิด บริหารงานชาง ชํานาญการ

1 พันจาเอก ณัฐนันท  เรืองไพศาล ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ

1 นายนฤวุฒิ  นิรุตติพงศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

1 นายวชิรพงศ  สุวรรณโสภณ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

2 นายสันต  วังแสน นายชางโยธา

สื่อมวลชน (18)

1 นายปรีชา  สงกิตติสุนทร สํานักราชเลขาธิการ

2 นางเสาวณีย  อาภามงคล สถานีโทรทัศน NBT

3 นางสาวศิริวรรณ  อาภามงคล สถานีโทรทัศน NBT

4 นายอนุชิต  ธีระสมานนท สถานีโทรทัศน NBT

5 นายชินกร  ไกรนุกูล สถานีโทรทัศน NBT

6 นายพีรศิษฐ  สมแกว หนังสือพิมพเดลินิวส

7 นางภัทชรี  มีศิริ บริษัทฯแพน รายการอันเนื่อง

8 นายอํานาจ  กิตติพงษพัฒนา นิตยสาร ผูหญิง

9 นายอิทธิพร  ดาราสูรย สถานีวิทยุ จส. 100

10 นางสาวเสลาลักษณ  แจมประวิทย หนังสือพิมพไทยรัฐ

11 นายเสกสรร  สิทธาคม หนังสือพิมพสยามรัฐ

องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดนาน (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย (3)
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ลําดับที่ ชื่อ/สกุล ตําแหนง

แยกตามหนวยงาน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

12 นายปรวิทย   เจนสมุทร หนังสือพิมพแนวหนา

13 นายเวริกา  คําภา บริษัทฯ แพน

14 ชุลีกร  ดีรพัฒน ผูสื่อขาว TV 5

15 ศตวรรษ  เสาระระ ผูสื่อขาว TV 5

16 ชัยรัตน  ฉนมฉัตร ผูสื่อขาว TV 5

17 ศิระ  วีรตันตยากรณ ผูสื่อขาว TV 3

18 สุวิทย  เลิศขักษาสิขิ ผูสื่อขาว NBT ลานนามหานคร

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

3 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

4 นายสมพล  พันธุมณี ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

5 นายปกรณ  สัตยวณิช ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

6 นางสาวศรีนิตย  บุญทอง ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

7 นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุล รก. ที่ปรึกษาดานการพัฒนา

8 นางสุวรรณา  พาศิริ รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

9 นางสมทรง  รุงเรืองศิลป ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

11 นายประสาท  พาศิริ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคกลาง

12 นายปวัตร  นวะมะรัตน ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคเหนือ

13 นายนรินทร  กาญจนฤกษ ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล

14 นายวัชระ  หัศภาค ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

15 นายอนันต  ทองประชุม ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ 

16 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุมแผนงาน

17 นางกมลินี   สุขศรีวงศ ผูอํานวยการกลุมวิเทศสัมพันธ 

18 และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. จํานวน 33 คน

สํานักงาน กปร. (50)
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