


 

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 7 

ในพื้นที่จังหวัดภาคใตตอนลาง มีผูเขารวมประชุมทัง้สิ้น   232  คน ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการใน

ระดับจังหวัดจํานวน  7 จังหวัด ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง คือ จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 

ตรัง พัทลุง และหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 27 หนวยงาน 

ซึง่ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครัง้นี ้ทําใหสํานักงาน กปร.ไดรับทราบขอมูลโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริของแตละจังหวัด เพือ่นําไปจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่

เปนเอกภาพ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานความสัมพันธระหวางกัน  กอใหเกิดการเชื่อมประสานแผนงาน/

งบประมาณการดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน และเสริมสรางบรรทัดฐานการปฏิบัติงานทีดี่ สามารถ

สนองพระราชดําริการพัฒนาดําเนินงานโครงการระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 อนึ่ง ขอมูลจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเอกสารนี้  เปนขอมูลเบื้องตนที่ประมวล

ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังไมสามารถนําไปอางอิงได และจะตองตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้

หน่ึง  

 

สํานักงาน กปร. 

มกราคม 2554 

 

   



สารบัญ 

 

สวนท่ี 1                     หนา  

          

• คํากลาวตอนรับโดย นายวิญู ทองสกุล ผูวาราชการจังหวัดสงขลา   1 

• คํากลาวรายงานโดย นายเฉลมิเกยีรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.   2 

•  พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                          4          

โดย นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี 

• คําบรรยาย เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                10         

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

 

สวนท่ี 2  

• การเสวนาเร่ืองการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ :    12 

การบริหารจัดการ ปญหาอุปสรรค  

 

สวนท่ี 3  

• สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร. 17 

 

ภาคผนวก  

• จํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

• กาํหนดการ 

• รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการแยกตามหนวยงาน 

• ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

 

 



 

 

คํากลาวตอนรับ 

โดย นายวญิู ทองสกุล ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 7 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนลาง ( 7 จังหวัด) 

วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553  

ณ โรงแรมเจ.บี หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

  กราบเรียน ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เลขาธิการ กปร. ผอ. ศอ.บต. 

ทานผูวาราชการจังหวัดและผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกทาน กระผมนายวิญู ทองสกุล ผูวา

ราชการจังหวัดสงขลาในนามของชาวจังหวัดสงขลารูสึกเปนเกียรติอยางยิ ่ง ทีส่ํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดกรุณาใหเกียรติจังหวัด

สงขลาเปนสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คร้ังที่ 7 กลุมจังหวัดภาคใตตอนลางในวันน้ี 

  จังหวัดสงขลามีเนื้อที่ประมาณ  7,000 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1.3 ลานคนเศษ แบง

การปกครองออกเปน 16 อําเภอ มีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้งสิ้น 52 โครงการ หนวยงานที่

รับผิดชอบโครงการตามพระราชดําริมี 10 หนวยงาน โครงการที่เห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมของจังหวัด

สงขลา โดยเฉพาะอําเภอหาดใหญ ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจของภาคใตตอนลาง ซึ่งไดรับโครงการมาดําเนินการ

และสามารถรอดพนจากอุทกภัยคร้ังใหญที่ผานมา คือ โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ และ

โครงการอ่ืนที่สําคัญ อาทิเชน โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ อําเภอคลองหอยโขง และโครงการ

สวนปาลมเทิดพระเกียรติ เปนตน ในนามของชาวจังหวัดสงขลา ทุกหมูเหลาขอตอนรับ ฯพณฯ องคมนตรี 

เลขาธิการ กปร. ผอ.ศอ.บต. และทานผูมีเกียรติที่เขารวมประชุมทุกทานอีกคร้ังหน่ึง และหวังเปนอยางยิ่งวา

ทานคงไดรับความสะดวกสบายในการมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแลว

ขอใหทุกทานจงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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คํากลาวรายงาน 

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 7 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนลาง (7 จังหวัด) 

วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553  

ณ โรงแรมเจ.บี หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

 กราบเรียน ฯพณฯ นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี ทีป่รึกษาคณะกรรมการพเิศษเพือ่

ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศนูยศกึษาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ กระผมในนามสาํนักงานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ใครขอขอบพระคุณ ฯพณฯ องคมนตรี เปนอยางสูง ที่ไดใหเกียรติมาเปน

ประธานในการเปดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 

คร้ังที่ 7 ในวันน้ี 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ ที่สามารถชวยราษฎรใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ ไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จขึ้นครองสิริราชย

สมบัติจนถึงปจจุบันเปนเวลามากกวา 60 ป ทําใหโครงการมีมากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูท่ัวประเทศ 

ในการติดตามการดําเนินงานที่ผานมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทาน 

พระราชดําริใหมีการติดตามการดําเนินงานโครงการฯ มาโดยตลอด และลาสุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ได

พระราชทานพระราชดําริ สรุปไดวา “ควรมีการติดตามการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ

เกาๆ เพื่อใหทราบถึงสถานการณใชประโยชนของโครงการ เพื่อโครงการจะไดใชประโยชนอยางมี

ประสิทธิภาพ สํานักงาน กปร. ไดสนองพระราชดําริโดยการสาํรวจ ติดตามสถานการณดําเนินโครงการ ซึง่

สวนหนึ่งของการดําเนินงานดังกลาว คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ 2553 จํานวนทัง้หมด 9 คร้ัง คร้ังน้ีเปนคร้ังที่ 7 เพื่อใหเกิดการติดตาม รวบรวมขอมูลที่

เปนปจจุบันของโครงการไดมากที่สุด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คร้ังที่ 7 ณ จังหวัดสงขลา ไดมี

ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 200 คน ประกอบดวยผูแทนสวนราชการในระดับจังหวัด 7 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต

ตอนลาง คือ จังหวัดนราธวิาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรังและ

จังหวัดพัทลุง โดยผูแทนสวนราชการจังหวัดจะนําเสนอรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน

จังหวัด และผูแทนองคกรปกครองทองถิ่นระดับ อบจ. ซึ่งเขารวม เพื่อรับทราบการดําเนินงานและจะได
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สนับสนุนโครงการตอไป นอกจากนี้ ยังมีหนวยราชการจากสวนกลางเขารวม เพื่อรับทราบการดําเนินงาน

ในสวนความรับผิดชอบของแตละหนวยงานในสังกัด รวมทั้งสื่อมวลน และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. 

 

  บัดนี้ ไดเวลาสมควรแลว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี ไดเปดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 7 และกรุณา

มอบนโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดวย กราบขอบพระคุณครับ 

 

 

 



 4 

คํากลาวเปด 

โดย ฯพณฯ นายพลากร สวุรรณรัฐ องคมนตรี 

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 7 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนลาง (7 จังหวัด) 

วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553  

ณ โรงแรมเจ.บี หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

  ทานเลขาธิการ กปร. ทานผูวาราชการจังหวัดสงขลา ทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวา

ที่มาทําหนาที่แทนผูวาราชการจังหวัด ทาน ผอ. ศอ.บต. ซึ่งวันน้ีไดกรุณามารวมสัมมนาดวยตัวเอง ทาน

ผูแทนสวนราชการและทานผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน ผมมีความดีใจที่ไดรับเชิญจากสํานักงาน กปร. ใหมา

ทําหนาที่ประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป 2553 ซึ่งเปน

การจัดคร้ังที่ 7 ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง รวมกับบางจังหวัด พวกเราคงตระหนักกันดีอยูแลววาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ทรงหวงใยราษฎรของ

พระองคทานเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ไดพระราชทานแนวพระราชดําริในการชวยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอัน

กอเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มากกวา 4,000 โครงการ ซึ่งโครงการดังกลาวน้ี ไดเร่ิม

ดําเนินการมาเปนเวลายาวนาน มีการใชประโยชนโครงการอยางตอเนื่องจนมาถึงปจจุบัน 

  สําหรับองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น ไดทรงงานดานการพัฒนา โดยเร่ิมจากการ

เสด็จพระราชดําเนินมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทั่วประเทศ หลังจากน้ันไดเสด็จขึ้นครองราชย ทั้งน้ีเพื่อจะไดรับทราบ

ถึงสภาพความเปนอยูท่ีแทจริง รับทราบถึงปญหาของราษฎรในพื้นที่ตาง ๆ โดยเร่ิมจากในพื้นที่ภาคกลาง

กอนหลังจากน้ันก็เสด็จไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคใต ตามลําดับ ซึ่งการ

เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาค หรือในอดีตเรียกวา หัวเมืองน้ัน จึงเปนที่มาของพระราชดําริใน

เร่ืองตาง ๆ ในระยะเร่ิมตนไมวาจะเปนเร่ืองฝนหลวง ฝายชะลอความชุมชื่น การแกไขปญหาความแหงแลง

ในภาคอีสาน การเกษตรและการฟนฟูสภาพปาไมทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ สําหรับงานพัฒนาที่สามารถจับ

ตองไดในระยะตนๆน้ัน ผมคิดวาหลายคนในที่น้ี คงจะเคยเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการสวนพระองคน้ันก็คือ 

ที่ประทับขององคพระมหากษัตริยของประเทศไทย คือ สวนจิตรลดา สถานที่น้ีประชาชนทั่วไปก็วาดภาพคง

จะเปนที่ใหญโตรโหฐานใหสมกับเปนที่ประทับกับองคพระประมุขของประเทศ ที่ประทับของพระมหา 

กษัตริย แตก็ทรงใชเปนสถานที่ศึกษา สถานที่ทดลองงานตาง ๆ กอนไมวาจะเปนโครงการเลี้ยงโคนม โครง

การศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนตาง ๆ อยูในพื้นที่มากมาย มีผูคนเขาไป

ทํางานในสวนจิตรลดาวันหน่ึงหลายพันคน ซึ่งโรงเรียนเหลาน้ีก็จะทรงสอนใหผูที่จะนําไปปฏิบัติตอน้ัน ได
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ทําการทดลองจนเกิดความมั่นใจวาสิ่งที่ไดทรงมีพระราชดําริน้ัน ถาดําเนินการจริงแลวจะประสบความ 

สําเร็จอยางไร ใหทุกคนมีความมั่นใจ จากน้ันจึงจะไดใหนํากลับไปชวยกันเปนครู วิทยากร ปฏิบัติตอไป 

  เราจะสังเกตไดวาในชวงแรก ๆ ของการพระราชทานความชวยเหลือใหแกราษฎรน้ัน เปน

การแกไขปญหาเรงดวน ดานสุขภาพอนามัยทั้งเร่ืองของโรคภัยไขเจ็บ ปญหาดานการเกษตร เพื่อใหพี่นอง

ประชาชนที่อยูในพื้นที่ชนบทหางไกลไดมีระบบโภชนาการ หรือเรียกงาย ๆ วา มีขาวรับประทาน มีอาหาร

รับประทานอยางเพียงพอและมีประโยชน โครงการเหลานี้ เชน โครงการพระราชทานพันธุปลานิล ให

ราษฎรนําไปเลี้ยงเพื่อใหมีโปรตีนมากขึ้น นอกจากนี้ก็ไดทรงวางแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในดานการ 

ศึกษาและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ปาที่มีการบุกรุกทําลายและดินเสื่อม 

สภาพไป ในชวงเวลาตอมาหลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชยและไดเสด็จฯ เยี่ยมตามหัวเมืองแลว ก็เปนเวลา

เสด็จเยอืนตางประเทศในฐานะองคพระประมุข ซึ่งเราก็คงไดดูภาพยนตรสวนพระองคยอนหลังกันอยูบอย ๆ ถึง

ประเทศตาง ๆ ที่ไดเสด็จไปเยี่ยมในฐานะมิตรประเทศไมวาจะเปนประเทศมหาอํานาจตาง ๆ และมิตร

ประเทศรอบบานเรา ประเทศของเรา ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการที่ไดทรงทําหนาที่ในฐานะองคพระประมุข ทรงนํา

ประเทศไทยไปใหเปนที่รูจักของประชาคมชาวโลกจนเรียบรอยแลวนั้น ก็เปนเวลาเสด็จแปรพระราชฐานไป

ยังภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศอยางตอเนื่องทุกป ติดตอกันมากวา 30 ป ซึ่งในชวงที่ไดเสด็จแปรพระราชฐาน

ไปประทับยังภูมิภาคตาง ๆ ไมวาจะเปนเหนือ อีสาน และภาคใตแลว กอใหเกิดโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริกระจายไปทั่วประเทศ นับจากวันนั้นเปนตนมา ผมคิดวาวันนี้เปนชวงเวลาอันดีที่ไดใชเวลาที่

ไดรับเชิญใหมาทําหนาที่อานคํากลาวเปดประชุมสัมมนาแลว ก็อยากจะเลาสูกันฟงถึงแนวคิดและวิธีทรง

งานของพระองคทาน เทาที่ผมไดสังเกต เทาที่ไดจดจําไดอานไดรับฟงจากผูที่ไดมีโอกาสจากการตามเสด็จ

พระองคทานมาตลอดระยะเวลา 30,40 ป ใหพวกเราไดรับทราบไว 

  ผมคิดวากวาคร่ึงหองในที่น้ี เปนผูที่ไดมีโอกาสเฝาถวายรายงาน ไดมีโอกาสรวมทํางานใน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาแลวคนละหลาย 10 ป และก็อยางนอย 20,30 ทานในที่น้ีก็ไดเขารวม

ฟงพิธีเปดการสัมมนาในลักษณะน้ีมาแลว 6 คร้ัง วันน้ีไดน่ังอยูตรงน้ีไมไดมาพักโรงแรมแหงน้ีกวา 10 ป

แลว แตก็ไมไดหมายความวาไมไดมาภาคใตแตมาพักที่อ่ืน วันน้ีรูสึกดีใจเหมือนกับวันเกา ๆ ในชวงตน ๆ ที่

ไดมารับราชการ ก็หวังวาบรรยากาศเกา ๆ ดี ๆ งาม ๆ ความสงบสุขรมเย็นคงจะกลับมาสูบานของเราใน

ระยะเวลาที่ไมนานเกินรอ 

  แนวคดิและวิธทีรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดสวนมากจะเปนการอานจาก

บทความจากผูมีประสบการณไดเขียนเลาไวบาง จากการไดยินไดฟงบาง จากการบอกเลาของผูที่ไดตามเสด็จ

และถวายการรับใชตอพระองคทาน เมื่อเสด็จทรงงานในภูมิภาคตาง ๆ บาง โดยสวนตัวเคยถวายการรับเสด็จใน

ฐานะผูวาราชการจังหวัดปตตานีและจังหวัดเชียงใหม พอสรุปไดวาหลายทานในที่น้ีมีบางทานเติบโตมา

โดยตรงจากสายงานการวางแผนการพัฒนา บางทานเกงในเร่ืองการจัดระบบนโยบายใหกับผูบริหาร และ

หลายทานเปนนักบริหารระดับลาง กลาง และระดับสูงขึ้นมาแลว ทุกคนผานการฝกอบรมหลักสูตรทั้งระยะ

สั้น ระยะกลางและระยะยาวหรือบางคนจบปริญญาตรี โท มาโดยตรงในเร่ืองการวางแผนก็ตาม ผมคิดวานัก
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ปฏิบัติที่นําเอาหลักวิชาการมาประยุกตใชในการทําใหการพัฒนาเกิดประโยชน เกิดผลโดยตรงอยางมี

ประสิทธิภาพน้ันตองยอมรับวาองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นั้นทรงเปนแบบอยางที่ดี ทรงเปนครูที่เกง

มีพระปรีชาชาญสูงยิ่งหาผูใดจะเสมอเหมือนไดยาก คําพูดนี้ไมเกินเลยไป เพราะวาเปนที่ยอมรับไมวาใครก็

ตามที่เกงทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ เมื่อไดมาศึกษาวิธีการทรงงานของพระองคทานก็ตองยอมรับกันทุกคน ยอมรับ

กันจริง ๆ โดยบริสุทธิ์ใจ วาพระองคทานทรงเปนแบบอยางที่ดี ทรงเปนครูที่เกงและถึงแมจะไมไดทรง

ถายทอดโดยตรงใหแกพวกเราก็ทรงทําไปและสอนไปดวย วิธีการของพระองคทานบางสวนก็สอดรับกับ

ทฤษฎี ต้ังแตเร่ิมตนศึกษาสภาพปญหาของพื้นที่เราติดวามีปญหาซึ่งเราอาจเห็นดวยตา ความแหงแลง เห็นถงึ

สภาพปาไมที่ถูกโคนทําลาย ปลูกไรเลื่อนลอยแลวไปปลูกฝนในภาคเหนือหรือสภาพพื้นที่เปนพรุในภาคใต 

เมื่อเห็นปญหาแลวก็มีความรูสึกวาอยากแกปญหาใหกับคนตรงน้ัน ถาตรงน้ันมีแตปาไมมีคนอยูก็คงไม

อยากไปแก แตเมื่อสภาพแวดลอม ภูมิประเทศถูกทําลายและมีคนอยูอาศัยเปนหมูบานเปนชุมชนผูที่

เดือดรอนคือ พสกนิกรของทาน จึงเกิดพูดกันตรงๆ ภาษาชาวบานวา แรงบันดาลใจที่จะแกปญหาใหกับคน

เหลาน้ัน จะแกอยางไรคือหาขอมูลกอนวาอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําใหผูคนเดือดรอน ผูคนเองน้ันแหละมนุษย

เองที่ไปทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหดินเสื่อมสภาพหรือธรรมชาติเปนอยูอยางน้ัน เชน พรุก็คงเปนเร่ือง

ของธรรมชาติ เปนอยางนี้มารอยๆพันๆปแลว แตพื้นที่บางแหง เชน สภาพปาขุนเขาตนน้ําลําธารใน

ภาคเหนือที่โลงเตียนเกิดปญหาหลาย ๆ อยางในภาคเหนือ เกิดจากฝมือมนุษยแนนอน ฉะน้ันปญหามี 2 

อยางคือ 1) สิ่งที่เปนธรรมชาติมาชานาน เมื่อกอนไมสรางปญหาแตเมื่อมีคนมากขึ้นคนก็รุกปาพรุเขาไปเร่ือย 

ๆ ปาพรุโดนรังแก ดังนั้นก็คงตองแกอะไรบางอยางในปาพรุน้ัน เพื่อใหพี่นองประชาชนที่เขาไปอาศัยเปน

หมื่นเปนแสนคนบริเวณใกล ๆ พรุใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สวนเร่ืองที่ภาคเหนือเปนเร่ืองที่ใหญโตกวา

นี้มากมาย ที่พื้นที่ขุนเขาทางภาคเหนือถูกทําลายโดยฝมือของมนุษย ซึ่งเร่ืองเลานี้ก็ไดทรงหยิบยกมาแกเปน

ระยะ ๆ ติดตอกันมา 20,30 ปแลว เมื่อศึกษาสภาพปญหา ศึกษาอยางไร เมื่อกอนเราใชวิธีสํารวจ ตรวจสอบ

ทางแผนที่ ทางเอกสารและทางภาพถายบาง หรือถามีเวลาก็สงทีมไปสํารวจในพื้นที่ ไปคุยกะประชาชนก็

คลายๆ ของพระองคทาน แตเราจะเห็นชัดเจนวาจะทรงใหความสนใจกับผูคนที่อยูในพื้นที่มากเปนพิเศษ 

คนเกาคนแกไมวาจะเปนผูนําของทางราชการ กํานัน ผูใหญบาน หรือผูนําตามธรรมชาติ ผูนําตามทองถิ่น 

ผูนําทางศาสนา ผูเฒาผูแก พระสงฆ จะเห็นวา รูปเกาๆจะมีพระองคทานเขาไปสอบถามขอมูล เพื่อ

ตรวจสอบกับขอมูลที่เปนเอกสารสิ่งพิมพไมวาจะเปนแผนที่ ภาพถายจากดาวเทียม หรือรูปที่ถายขึ้นไปถวาย

ตาง ๆ เมื่อทรงเช็คขอมูลชัดเจนแลววาเปนปญหาตรงนี้ ก็ทรงวางแผนในการการแกไขปญหาเมื่อนํามา

วางแผนตามระบบตามหลักวิชาการไมใชวาไมใชหลักวิชาการ เมื่อไดแนวทางการแกไขปญหาแลวก็ทรงมา

วิเคราะหวาทําอยางนี้อาจแกปญหาใหคนสวนมากจริงหรือ? หรืออาจมีบางสวนที่อาจไดรับผลกระทบถาเขา

ไดรับผลกระทบคือเขาเสียประโยชน เชน กรณีสรางอางเก็บน้ําอาจจะไปทวมพื้นที่ทํากินของคนบางกลุมที่

เปนคนสวนนอย หรือไปทวมพื้นที่ทํากินของคนสวนใหญแนนอนตองอพยพหมูบานไปสรางหมูบานใหมที่

กวาสําหรับเขา เปนระบบกวามีสาธารณูปโภค สาธารณูประการที่ครบถวนสมบูรณกวา เพือ่ดึงดูดใหเขาเห็น

วามันดีกวาเกาแนและจัดสรรที่ทํากินใหดวย โดยใหพื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทํากิน แตถาหากเปนเพียง
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กระทบกบัคนสวนนอยประโยชนตกกบัคนสวนใหญแลวกต็องมาดูวาคนสวนนอยเขาจะยอมรับหรือไม เขา

จะพึงพอใจคาชดเชยที่หลวงจายใหเขาแบบเมื่อกอนหรือไม เขาไดเงินแคนี้จะไปสรางชีวิตใหมไดหรือเปลา 

สิ่งแวดลอมที่เคยอยูตรงน้ี ลูกเคยมีเพื่อนในโรงเรียน เขามีญาติอยูในหมูบานน้ี แตปรากฏวาเมื่อมีโครงการ

ขึ้นมาเขาอยูไมได เขาตองไปหาซื้อพื้นที่ทํากินใหม ตองจากญาติพี่นองเพื่อนฝูงที่เปนเพื่อนบานออกไปใน

หมูบานอ่ืน ลูกตองยายโรงเรียนสิ่งเหลาน้ีทรงคํานึงถึงทุกครัวเรือน วาใครเดือดรอนอะไรบาง ถาคิดวาคน

เดือดรอนมันมีมากถึงขนาดวาเราไมสามารถละเลยได โครงการนี้อาจตองรอหรือชะลอไปกอนเพื่อใหเกดิ

ความพึงพอใจสูงสุด แตคนสวนนอยที่เสียประโยชน จากนั้นตองมีการใหขอมูลวาทานจะแกปญหาใหเขา

อยางไร ทางราชการที่เกี่ยวของทุกฝายจะทําอะไรใหชาวบาน ชาวบานจะไดอะไร ก็เรียกภาษาสมัยใหมวา 

“ประชามติแบบกลาย ๆ” แตก็ไดทรงทํามากอนหนาน้ี กอนที่เราจะมีระบบประชามติจนเกิดความยินยอม

พรอมใจเห็นดีเห็นงามและเชื่อมั่นวาโครงการนี้จะยังประโยชนใหกับคนสวนมากของชุมชนนั้นแลวจึงจะ

ลงมือทําพรอมกับความพรอมที่จะเยียวยาชดเชยใหกับผูที่ไดรับผลกระทบหรือเสยีประโยชนอันเปนคนสวน

นอย แลวเมื่อตกลงใจทําตองรีบทําจึงกอเกิดสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ขึ้นมา วาเมื่อมีพระราชดําริตรงไหน สํารวจขอมูลชัดเจนแลวมี

แนวทางการพัฒนาทีแ่นนอน พสิจูนแลวและศกึษาวามปีระโยชนแนคนสวนมากเห็นดีเห็นงามดวยแลว 

กปร.ตองรีบจัดเงินจัดโครงการไปทําทันที จะไมรอเปนปๆ เพราะถารอชาวบานจะเกิดความทอแทเหนื่อย

หนาย จึงเกิดสํานักงานนี้ข้ึน เพื่อความรวดเร็วและคลองตัวในการประสานเงิน ประสานคน ประสานงานให

สามารถดําเนินการอยางรวดเร็ว ขั้นตอไป คือ การติดตามความกาวหนาของโครงการที่อยูระหวางการทําซึ่ง

เราก็ทําอยูแลว สมมติวาปที่เสด็จภาคใต เสด็จพระตําหนักทักษิณราชนิเวศนที่นราธิวาสมีพระราชดําริไวแลว 

โครงการเร่ิมลงมือทําทันที เมื่อเสด็จกลับพอในระหวางปนั้นจะเปนเดือนชวงไตรมาส หนวยงานที่เกีย่วของ 

เชน กรมชลประทาน จะตองทํารายงานถวายขึ้นไปทุกงวดวางานกาวหนาถงึไหนแลว มอุีปสรรคปญหา

อะไรเปนไปตามหลักการขอมูลที่เราสํารวจในเบื้องตนหรือเปลา เมื่อเสด็จกลับมาอีกคร้ังหากโครงการ

ดําเนินการติดตอกันหลายปก็ตองทรงไปตรวจงานทุกปวาเสร็จหรือยังกาวหนาถึงไหน หลังจากน้ันจะทรง

ตรวจติดตามจากเอกสารที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของถวายขึ้นไป นั่นคือติดตามความ กาวหนาของ

โครงการ เมื่อโครงการแลวเสร็จก็ตองมีการติดตามประเมินผลวาโครงการเหลานี้มีประโยชนจริงต้ังแตป

แรกเปนประโยชนแคไหน ไดประโยชนเปนไปตามที่เราคาดไวหรือเปลา ถานอยไปเปนเพราะอะไร ผมคิด

วาหนวยงานทีม่ปีระสบการณสูงในเร่ืองนี้ คือ กรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

กรมปศุสัตว เปนตน จะคุนเคยกับลักษณะที่ทานทรงติดตามความสําเร็จของงานไมใชสําเร็จอยางเดียวบาง

โครงการอาจไมสําเร็จก็มีแตไมถึงกับลมเหลว เมื่อผลการประเมินออกมาอยางนี้ก็ไดทรงสอนและใหกําลัง 

ใจเจาหนาที่ทุกฝายไววาอยาไปเสียใจ อยาทอใจ อยาไปหมดกําลังใจ เพราะวามนุษยผิดพลาดได แตเราตอง

หาจุดบกพรองจุดที่เราพลาดวามันพลาดตรงไหน เพื่อนําไปเปนบทเรียนในการปรับแกโครงการใหม ๆ 

ตอไป ทรงสอนเอาไววาโครงการของพระองคทานก็สามารถจะไดรับการวิพากษวิจารณได แตก็ขอใหทํา
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ดวยจิตใจบริสุทธิ์ ทุกคนก็ยอมรับไดวามันพลาดตรงน้ีก็แกไข ถาโครงการน้ัน ๆ มันสามารถปรับแกไดให

พลาดนอยลงและมันยังประโยชนเพิ่มขึ้นก็ใหรีบทํา 

  ในชวงที่เราเร่ิมวางแผนประเทศกันแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 

10 จําไดวาชวงน้ันอยูที่สํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย ไมเคยไดยินวาภูมิสังคม เคยไดยินแต

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สังคมศาสตร ฯลฯ แตภูมิสังคมเปนศัพทใหมที่นักบริหารวางแผนรุนใหมควรทํา

ความเขาใจใหชัดเจนวาหมายถึงอะไร พระองคทานทรงเปนครูสอนวานักวางแผนจะลืมคําน้ีไมได ภูมิสังคม 

คือ การที่จะไปพัฒนาในพื้นที่ชุมชนใดน้ันจะตองคํานึงถึงสภาพภูมิสังคม เชน คน สังคมของชุมชนนั้น ภูมิ

ประเทศ อากาศ สภาพดิน น้ํา หลอมรวมกันเปนภูมิสังคม โดยเฉพาะคนตองคํานึงวา คน ชุมชนตรงนั้นมีพื้น

เพมาจากไหน คนที่อยูอําเภอติดกันก็ไมเหมือนกัน มีที่ไปที่มาตางกัน อยาวาแตเร่ืองเชื้อชาติ ภาษาพูดหรือ

ศาสนา วิถีชีวิตก็ตางกัน ฉะน้ันทรงคํานึงเร่ืองน้ีมาก อยาเอาใจนักวางแผนบังคับไวในใจของคนที่เราจะไป

พัฒนาเราตองเอาใจเขามาใสใจเรา ซึ่งตองศึกษาในรายละเอียดอยางทองแท ถึงแมพระองคจะทรงเปน

พระมหากษัตริย องคพระประมุขของประเทศแตจะไปทําอะไรที่ไหนทรงคํานึงถึงจิตใจของพสกนิกร แมแต

ครอบครัวก็ตามมีผลมาก มีโครงการหนึ่งหลายอําเภอที่อยูริมแมนํ้าสายบุรี แมนํ้าสายบุรีไหลผานจังหวัด

ยะลา นราธิวาส ผมจําไดวาโครงการของกรมชลประทานที่รับดําเนินการสนองพระราชดําริ ถาหากวาเรามี

การสรางฝายเพื่อยกระดับกลางนํ้าใหสูงขึ้น 1-2 เมตร จะทําใหในฤดูนํ้าหลากเราสามารถชะลอความแรงของ

นํ้าได ในฤดูแลงแมนํ้าก็จะไมแหงใหคนหรือสัตวเดินขามได แตเราสามารถเก็บกักนํ้าในแมนํ้าสายบุรี คือไม

ตองสรางอางเก็บนํ้าแตเรายกระดับนํ้าก็จะมีปริมาณนํ้าอยูในลํานํ้าสายบุรีตลอดป แตปรากฏวามีนักวิจัย เร่ือง 

พันธุปลา หอย กุง คานอยูแตมีไมกี่ทาน เมื่อมีเสียงคานมาอยางนี้และนําไปบอกเลาใหประชาชนบางหมูบาน 

เกิดความวิตกกังวลวาปลาบางพันธุจะสูญพันธุไป เร่ืองน้ีไดยินถึงพระเนตรพระกันตโครงการน้ีตองชะลอ

ออกไป เพราะวาทรงเปนนักประชาธิปไตย ซึ่งโครงการน้ีจําไดวาต้ังแตผมเปนรองผูวาจังหวัดสตูล แตจน

บัดน้ีจะเห็นวาใสตูเก็บไวเลย โครงการน้ีคงไมเกิด อันน้ีเปนตัวอยางวาถามีคนคัดคานไมเห็นดวยจะไมทรง

หักหาญ จะไมทรงคิดวาพระองคทานเปนพระประมุขใครจะกลาคัดคานไมเลย 

  ก็คิดวาไดเวลาพอสมควรแลว ขอใหเวลาที่จะมาอยูในสถานที่แหงนี้ จังหวัดสงขลา บรรลุ

เปาหมายตามที่องคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงชี้แนะไววา โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ หลายโครงการคอนขางจะเกาแกโดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดนราธวิาส นาจะมี

โครงการที่เกาแกที่สุดในจังหวัดชายใต ไมวาจะเปนโครงการมูโนะ โคกอิฐ โคกใน ก็คงจะตองชวยกันดูวา

วามันบรรลุผลไปแลว แตถาไมเต็มที่จะขยายผลอยางไร อะไรที่ชํารุดตองซอมบํารุงรักษาตอไป โครงการ

ใหม ๆ ที่เกิดอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ลงมาที่นราธิวาส

หลายโครงการ ไมวาจะเปนโครงการหมูบานแมหมาย (รอตันบาตู) โครงการฟารมตัวอยางหลายโครงการที่

มีอยูทุกจังหวัดก็ลงไปชวยกันดูในภาคใต ฟารมตัวอยางเกิดแหงแรกที่นราธิวาส ไมทราบวาโครงการเปน

อยางไรบางยังเปนไปตามแนวคิดและวัตถุประสงคของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชนีนาถ หรือไมที่จะ

ใหคนเขามาเรียนรูและกลับไปยืนหยัดอยูบนลําแขงของตัวเองได นอกเหนือ จากชวงเวลาที่มาฝกงานใน
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ฟารมไดคาจางเปนรายได สวนหนึ่งมีเวลาที่จะไดเรียนรูและกลับไปทํางานของตัวเองได ผมเห็นวาพวกเรา

ทุกฝายจะตองต้ังกันเปนทีมไปเยี่ยมชม ศึกษาไปรับฟงบรรยายสรุปในพื้นที่โครงการทุกโครงการวามันมี

อะไรที่ตองปรับปรุงไดบาง ก็หวังวาการประชุมในคร้ังน้ี ทําใหเราหยิบโครงการที่มีประโยชนมาปดฝุน 

โครงการใดที่ไมมีความจําเปนตองไปแตะตองก็ไมเปนไร แตคงมีหลายโครงการที่เราตองเขาไปดูแลอยาง

ใกลชิด 

  สุดทายผมเคยพูดทุกคร้ังวาคนไทยที่ไดเกิดมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลปจจุบัน ถือวาเปนผูมีบุญวาสนามีโชคลาภที่ไดเกิดมาภายใตรัชสมัยของพระองคทาน บางคนที่มี

โอกาสเขาทํางานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ก็คือ ไดปฏิบัติงานตามรอบเบื้องพระยุคล

บาทของพระองคทาน ไดมีโอกาสศึกษางานศึกษาแนวทางของพระองคทาน ศึกษาแนวคิด ซึ่งเร่ืองนี้ถือวามี

ประโยชนอยางอเนกอนันตทั้งตอตัวเราเอง ตอครอบครัว ตอหนวยงานและตอประเทศชาติในที่สุดดวย 

ดังน้ัน ทุกทานในหองน้ีถือวาเปนผูมีโชคสองชั้น จริง ๆขอใหเราไดตระหนักตรงน้ีใหเรารวมมือรวมแรงใจ

กันทําใหงานของพระองคทาน ซึ่งก็ไมไดทําสําหรับพระองคทานเอง ทําตอพี่นอง พสกนิกรและประเทศ 

ชาติของเราทั้งสิ้น 

  ก็ขอถือโอกาสน้ีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ คร้ังที่ 

7 อยางเปนทางการ ณ บัดนี้ 

 

 

 



 10 

คําบรรยาย 

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 7 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนลาง (7 จงัหวัด) 

วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553 

ณ โรงแรม เจ.บี. หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

  กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี ผอ. ศอ.บต. ทานผูวาราชการจังหวัด ทานรองผูวาราชการ

จังหวัด หัวหนาสวนราชการที่มาจากสวนกลาง ทานแขกผูมีเกียรติ สื่อมวลชนที่เคารพ ตามที่ ฯพณฯ 

องคมนตรี ไดกรุณาปูพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใหทานไดรับฟงคอนขางจะมาก 

ประเด็นที่คิดวายังเหลืออยูก็คงเปน 2 ประเด็น และการรายงานความกาวหนาโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริอีกสวนหน่ึง 

  ประเด็นแรก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดมีการกลั่นกรอง ศึกษา ทั้งในสวน

ของขอมูลทุกสวนไดลงไปดูในพื้นที่ จนเห็นวาโครงการมีขั้นตอนกอนที่จะพระราชทานลงมาน้ันสมบูรณ

มาก ซึ่งเห็นวาเปนโครงการที่ภาษานักวางแผนคงเห็นวาเปนโครงการที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพพื้นที่ 

เพราะฉะน้ันตองรับไดเลยวาประโยชนสุขจะเกิดกับประชาชนในพื้นที่น้ันแนนอน ถาโครงการน้ันมคีวาม

สมบรูณและไดดาํเนินการตามพระราชดําริแลว ซึ่งในทุกจังหวัดที่ไดรับพระราชทานโครงการฯ คงจะ

เห็นชอบและเห็นดวย เพียงแตวาจะทําอยางไรถึงจะตรวจสอบวาโครงการนั้นทําครอบคลุมหรือสมบูรณ

เต็มที่หรือยัง 

  ประเด็นที่สอง ตามที่ ฯพณฯ องคมนตรี ไดพูดถึงสํานักงาน กปร. น้ัน สาํนักงาน กปร. เกดิ

หลังจากโครงการที่ไดพระราชทานมานานมาก สํานักงาน กปร. แยกจากสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สภาพัฒน) ในป 2524 สมยัพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะน้ัน

คณะรัฐมนตรี เห็นวาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริน้ัน มีความซ้ําซอนอยูบางทั้งวิธีการที่เราจะ

ดําเนินการเกีย่วกบัแผนงาน แผนเงนิ แผนคน และการบริหารยังไมมีศูนยรวมในการประมวล การประสาน 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในขณะน้ัน ไดมอบหมายใหสภาพฒัน หาหนวยงานในลกัษณะแบบน้ีไดหรือไม 

ฉะน้ันจึงเปนจุดเร่ิมตนของสํานักงาน กปร. และอีกสวนหนึ่งนอกจากการวิเคราะห สังเคราะหโครงการตอ

จากแนวพระราชดํารินัน้แลว สาํนักงาน กปร. ยังไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง เพื่อมาจัดสรร
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ใหเฉพาะโครงการฯ ที่พึ่งจะเร่ิมตน ก็เลยกลายเปนสํานักงบประมาณและเปนทั้งสํานักตรวจเงินแผนดินไป

ในตัว แตเปนในลักษณะในเชิงประสานงาน 

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีแหลงที่มา 2 ทาง คือ โครงการที่เกิดจาก

พระราชดําริโดยตรง และโครงการที่ไดขอพระราชทานความชวยเหลือและทรงรับไวเปนโครงการอันเน่ือง 

มาจากพระราชดําริ ทําใหปจจุบันมีโครงการฯ มากกวา 4,000 โครงการ กระจายอยูทั่วทุกจังหวัดของ

ประเทศ ซึ่งการประชุมคร้ังนี้จะทราบสถานะโครงการของแตละจังหวัด เพื่อเปนฐานขอมูลใหสํานักงาน 

กปร. นําไปรวบรวมกบัสํานักงาน กปร. และหนวยราชการอ่ืน ๆ ประมวลเปนขอมูลระดับประเทศตอไป 

จากนั้นจะนําขอมูลแบงเปนโครงการที่สมบูรณมีการใชประโยชนอยางเต็มที่ โครงการที่ไมสามารถนํามาใช

ประโยชนได จะดูวาโครงการมปีญหา/อุปสรรคอยางไร ซึ่งทางจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถเสริมบทบาทเหลานี้ได 
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สรุปการเสวนาการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ  : 

การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค 

 

หมอมหลวงจิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร. เร่ิมดาํเนินรายการโดยกลาวถึง  

 

ตามที่ เลขาธิการ กปร. กลาวถึงแหลงที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ 

โครงการที่มีพระราชดําริโดยตรง โครงการที่สวนราชการดําเนินการถวายและทรงรับเปนโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ และบางทีมีโครงการในลักษณะเฉลิมพระเกียรติ หรือมีโครงการที่ทําตามแนวพระราช 

ดําริ แตในที่สุดสํานักงาน กปร. ก็จะนําไปสรุปในประเด็นตาง ๆ โดยจะรับฟงจากทางจังหวัดในประเด็นที่

สําคัญ คือ  

ประเด็นที่ 1 การบริหารโครงการที่ผานมามีลักษณะการประชุมและติดตามโครงการ หรือ

บางโครงการมีการต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน มาดูแล  

ประเด็นที่ 2 ในสวนโครงการที่ประสบผลสําเร็จใชประโยชนเต็มที่เราจะไดประโยชน

อะไรในอนาคต เราจะเปนที่เรียนรูสําหรับคนทั่วไปหรือเปนเร่ืองประชาสัมพันธประโยชนของโครงการที่

เกิดขึ้นใหรับรู รับทราบ ในสวนของสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป 

ประเด็นที่ 3 เร่ืองของปญหา/อุปสรรคและขอแกไข (ถามี) ในโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริทุกโครงการที่ในที่สุดก็ตองตอบคําถามหรือตอบตามที่พระราชดําริวาโครงการที่ยังใช

ประโยชน ไมเต็มที่จะตองดําเนินการปรับปรุงใหใชประโยชนอยางเต็มที่ 

 

จังหวัดนราธิวาส โดย นายพงศเทพ ไขมุก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรจังหวัด 

  นายพงศเทพ ไขมุก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรจังหวัด ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการ

จังหวัดนราธิวาส มาสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด

นราธวิาส ดังน้ี 

  1) การดําเนินงานเปนลักษณะการบูรณาการ จังหวัดมีคณะทํางานโดยเฉพาะเกี่ยวกับ

โครงการตามพระราชดําริ เพื่อจะขับเคลื่อนผลการดําเนินงานความกาวหนาของโครงการโดยใหหนวยงานที่

รับผิดชอบทํางานรวมกัน 

  2) จังหวัดนราธวิาส เปนจังหวัดแรกๆ ที่ไดดําเนินการโครงการฟารมตัวอยางตาม

พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ปจจุบันมี 9 แหง และเปนโครงการที่จังหวัด

สนับสนุนในเร่ืองงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงให

เกษตรกรเขาไปฝกอาชีพและเปนแหลงจางงาน 
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3) โครงการที่สําคัญ เชน โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โครงการแกไขปญหา

แมนํ้าสายบุรี และโครงการปาพรุสิรินธร เปนตน    

             

จังหวัดยะลาโดยนายกฤษฏา บุญราช ผูวาราชการจังหวัดยะลา 

  นายกฤษฏา บุญราช ผูวาราชการจังหวัดยะลา ขอนําเรียนโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริในจังหวัดยะลา แบงเปน 5 ขอ 

1) ยะลาสันติสุข ใตรมพระบารม ี เร่ิมแรกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมดวย

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2502 

และเสด็จฯ เร่ือยมาจนกระทั่งป 2524 เปนพระมหากรุณาที่เปลี่ยมลนที่ชาวยะลาและพื้นที่ชายแดนภาคใต 

คือการเสด็จฯ เปดโรงไฟฟาเขื่อนบางลาง ปจจุบันเปนจุดผลิตกระแสไฟฟาในพื้นที่ชายแดนภาคใต ที่บอก

วาเปนคุณูปการอันใหญหลวง เน่ืองจากแมวาในชวงที่เกิดความไมสงบในป 2547 – ปจจุบัน หลายคร้ังที่ผู

กอเหตุจะเขาไปทําลายจุดจายไฟ บางคร้ังไฟตก ก็ไดไฟฟาจากเขื่อนบางลาง ชวยทําใหจังหวัดชายแดนใต 

ในชวงที่ไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบ ซึ่งอันนี้นับวาเปนสายพระเนตรที่ยาวไกล ที่มองวาจุดสําคัญ

มีประโยชนทั้งทางดานการเกษตร และความมั่นคง นอกจากนั้น ไดโปรดเกลาฯ ใหพระบรมวงศเสด็จมายัง

พื้นที่จังหวัดยะลาเปนประจําทุกป 

2) ผลการดําเนินงาน โครงการในพื้นที่มี 46 โครงการ เปนแหลงน้ํา 23 โครงการ 

สงเสริมอาชีพ 9 โครงการ การศึกษา 10 โครงการ และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 4 โครงการ 

โครงการที่สําคัญ เชน โครงการฝายลําพะยา โครงการฟารมตัวอยาง โครงการเพื่อชุมชนเขมแข็งและรมเย็น

บานสันติ 2 เปนตน  

3) ปญหา/อุปสรรค เชน ขาดงบประมาณ ขาดการมีสวนรวมของประชาชน การใช

ประโยชนของน้ําจากโครงการไมเต็มที่ ขาดการซอมบํารุงอยางตอเน่ือง เปนตน 

4) จังหวัดกับการขยายผลโครงการพระราชดําริ เชน จัดต้ังคณะกรรมการติดตาม 

กํากับดูแลโดยผูวาเปนประธาน จัดงบยุทธศาสตรจังหวัดสนับสนุน ให อปท. จัดต้ังงบประมาณในการจัดทํา

โครงการขยายผล จัดนิทรรศการและประมวลโครงการภายใต “ยะลาสันติสุข ใตรมพระบารมี 

5) ขอเสนอแนะ จัดวางระบบงบประมาณในการพัฒนา ทํานุบํารุงรักษาและขยายผล

โครงการพระราชดําริในลักษณะงบรวมจากงบกลาง ประสานกระจายอํานาจสูองคกรปกครองทองถิ่น ให

การชวยเหลือทางดานวิชาการ การวิจัย อยางเต็มรูปแบบ 

 

จังหวัดปตตานีโดยนายทรงธรรม สวาสดิ์ธรรม รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี 

 

  นายทรงธรรม สวาสด์ิธรรม รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี จังหวัดปตตานีมีโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 36 โครงการ ประกอบดวย 
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  1) ดานการพัฒนาทีด่ินและการเกษตร จํานวน 12 โครงการ 

  2) ดานสงเสริมอาชีพและการศึกษา จํานวน 5 โครงการ 

  3) ดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ 

  4) ดานแหลงนํ้า  จํานวน 18 โครงการ 

โครงการที่สําคัญ ไดแก โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆฯ โครงการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบานปาตาตี

มอฯ (ปลารองไห) โครงการฟารมตัวอยาง เปนตน 

  การบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดปตตานี ไดให

ความสําคัญกับการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุก ๆ ดาน โดยบูรณาการการทํางานจากทุก

หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน พัฒนาและขยายผลโครงการ โดยแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาส และแตงต้ังคณะทํางานประสานการติดตามความกาว 

หนาโครงการฯ จังหวัดนราธวิาส โดยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา กลั่นกรองโครงการ รวบรวม ติดตาม

ผลความกาวหนา รายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ 

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  ปญหา/อุปสรรคจากการดําเนินโครงการฯ ไดแก สภาพพื้นที่ของโครงการมีปญหาหลาย

อยาง เชน นํ้าทวม ดินเปร้ียว ดินทรายจัด ขาดนํ้าในฤดูแลง ทําใหตนทุนการดําเนินงานสูงขึ้น ประกอบกับ

สถานการณความไมสงบในพื้นที่ แตอยางไรก็ตามแมวาการดําเนินงานมีปญหาอุปสรรค แตจังหวัดได

รวมมือกับสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการแกไขใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง ผลการดําเนินงาน

สงผลใหราษฎรมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีอาชีพมั่นคง ทุกพระองคทรงมีความหวงใยตอความเปนอยู คุณภาพ

ชีวิต สรางความปราบปลื้มแกพสกนิกรเปนอยางยิ่ง 

 

จงัหวดัสงขลาโดยนายสุกิจ ธนพิพัฒน หัวหนาฝายสํานักงานจังหวัด 

  นายสุกิจ ธนพิพัฒน หัวหนาฝายสํานักงานจังหวัด ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด

สงขลา จังหวัดสงขลามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 52 โครงการ มีหนวยงานที่รับผิดชอบ 

10 หนวยงาน โครงการที่สําคัญในพื้นที่ เชน โครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ โครงการสวนปาลม

เทิดพระเกียรติฯ โครงการฟารมตัวอยาง โครงการคลองหอยโขงและโครงการลุมน้ําปากพนัง ฯลฯ 

การบริหารโครงการฯ จังหวัดสงขลา จัดต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีการประชุม 3 เดือน/คร้ัง เพื่อติดตามผลความความกาวหนา 

ในขณะเดียวกันมีคณะทํางานของแตละโครงการฯ เชน โครงการฟารมตัวอยาง โครงการสวนปาลมฯ เปน

ตน 

 

จังหวัดพัทลุง โดยนายสุรศักดิ์ คันธา ผูอํานวยการโครงการชลประทานพัทลุง 
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  จังหวัดพัทลุง เปนอูขาวของภาคใต มีจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 20 

โครงการ แบงเปน 4 ประเภท คือ 

  1) ดานการพฒันาแหลงนํ้า จํานวน 17 โครงการ ดําเนินการเสร็จแลว 16 โครงการ อยู

ระหวางดําเนินการ 1 โครงการ 

  2) ดานการสงเสริมอาชีพ จํานวน 2 โครงการ 

  3) ดานการปรับปรุงพื้นที่และจัดสรรที่ดิน จํานวน 1 โครงการ 

  4) โครงการฟารมตัวอยาง จํานวน 1 โครงการ 

  การบริหารโครงการฯ จังหวัดพัทลุง มีการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

รวมกันระหวางหนวยงาน โดยมีการจัดต้ังองคกรบริหารในรูปคณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ คณะกรรมการ

รับผิดชอบการดําเนินการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ รวบรวม ติดตามผล

ความกาวหนา รายงานผลการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการฯ ใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  ปญหา/อุปสรรค ในภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คือ กลุมผูใชนํ้าไม

เขมแข็ง ขาดงบประมาณ ขาดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 

 

จังหวัดตรัง โดยนายสมเจนต มะลิวัลย หัวหนาฝายวิศวกรรมโครงการชลประทานตรัง 

  นายสมเจนต มะลิวัลย หัวหนาฝายวิศวกรรมโครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง มี

โครงการฯ จํานวน 43 โครงการ แยกเปน 

  1) ดานพฒันาแหลงนํ้า  จํานวน 17 โครงการ 

  2) ดานสวัสดิการสงัคม  จํานวน 1 โครงการ 

  3) ดานสงเสริมการศึกษา จํานวน 7 โครงการ 

  4) ดานการเกษตร  จํานวน 9 โครงการ 

  5) ดานสิง่แวดลอม  จํานวน 2 โครงการ 

  6) ดานสาธารณสุข  จํานวน 4 โครงการ 

  7) ดานสงเสริมอาชีพ  จํานวน 2 โครงการ 

  8) ดานคมนาคม   จํานวน 1 โครงการ 

 

มหีนวยงานรวมดําเนินการ 9 หนวย มีโครงการที่สําคัญ เชน โครงการฝายบานคลองคุยฯ มีการบริหารการใช

นํ้าเกิดประโยชนสูงสุด โดยฝกอบรมกลุมผูใชนํ้าและแตงต้ังคณะกรรมการกลุมบริหาร การใชนํ้า 

  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแก ขาด

งบประมาณในการบํารุงรักษา ราษฎรขาดความรูในการบริหารจัดการนํ้า ขาดการมีสวนรวม ฯลฯ 

 



 16 

จังหวัดสตูล โดยนายการุณ แพงรัฐ หัวหนาฝายวิศวกรรมชลประทานจังหวัดสตูล 

  นายการุณ แพงรัฐ หัวหนาฝายวิศวกรรมชลประทานจังหวัดสตูล มโีครงการฯ 8 โครงการ 

ไดแก โครงการฝายคลองทาแพร อางเก็บน้ําบานน้ําหวา ฝายคลองยาบน ฝายหวยไคร ฝายโตนเขาใคร ฝาย

คลองระเกต เปนตน และโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ดําเนินการในพื้นที่ 4 เกาะ 

  ปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ คือ กลุมผูใชนํ้าไม

เขมแข็ง ขาดงบประมาณ  
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดย หมอมหลวง จิรพันธุ ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 7 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนลาง (7 จงัหวัด) 

วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553  

ณ โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คร้ังที่ 7 น้ี สรุปผล 

การเสวนาดังน้ี 

  1) การมีสวนรวมของทุกจังหวัด โดยเฉพาะชลประทานมีการจัดต้ังกลุมผูใชนํ้าใหราษฎร

เขามามีสวนรวม ทั้งนี้ สํานักงาน กปร. ไดจัดทําโครงการนํารอง 9 จังหวัด ใน 14 แหง ทดลองที่จะจัดต้ัง

กลุมผูใชนํ้า 

  2) การบูรณาการโดยใหจังหวัด มีคณะทํางาน เมื่อมีการใชกลุมผูใชนํ้า สวนที่ราษฎรอยาก

ไดไมวาดานการเกษตร ประมง ปศุสัตว ฯลฯ จะไปตอบสนองสวนน้ี เมื่อทําเปนระบบทุกกลุมทุกแหงของ

ผูใชนํ้า ซึ่งขณะน้ีมีกวา 2,000 แหง  

  3) ในสวนของงบประมาณไดขอคิดจากจังหวัดยะลา เสนอใหองคกรปกครองทองถิน่ 

(อปท.) มีการดูแลสนับสนุนงบประมาณ โดยสํานักงาน กปร. จะนําเสนอเปนนโยบายตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่ภาคใตตอนลาง 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

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

1 จังหวัดปตตานี 74 32 47 7 8 

2 จังหวัดยะลา 37 26 37 11 ไมมีขอมูล 

3 จังหวัดสงขลา 35 18 35 8 2 

4 จังหวัดสตูล 8 7 8 1 ไมมีขอมูล 

5 จังหวัดตรัง 16 44 16 20 6 

6 จังหวัดพัทลุง 22 20 22 9 ไมมีขอมูล 

7 จังหวัดนราธวิาส 132 198 132 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

 รวม  7   จังหวัด 297 345 297 56 16 

  

 หมายเหต ุ (1)  จํานวนโครงการที่ใชงบประมาณ กปร. ต้ังแตปงบประมาณ 2525 – 2552 

  (2) จํานวนโครงการที่จังหวัดแตละจังหวัดมีขอมูล 

(3) แหลงงบประมาณจังหวัด เชน งบประมาณจาก กปร. งบ ปกติ(รวมงบจังหวัด) และงบอ่ืน ๆ (งบ อบจ.งบ อบต. งบมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทรัพยสวนพระองคฯลฯ)  

ซึ่งบางโครงการใชงบประมาณสนับสนุนจากหลายแหง 



 

 

กําหนดการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําปงบประมาณ  2553 

คร้ังที่ 7 พ้ืนที่จังหวัดภาคใตตอนลาง 

วันศุกรที่ 7 พฤษภาคม 2553  เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ  โรงแรมเจ.บี. หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  
 

 
 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 09.45 น.  ผูวาราชการจังหวัดสงขลากลาวตอนรับ 

เวลา  09.45  – 10.00  น.  กลาวรายงาน โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เวลา  10.00 – 10.15 น.  พิธีเปดการประชุม โดย ฯพณฯ นายพลากร  สวุรรณรัฐ  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.  การเสวนา เรือ่ง การดําเนินงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

ในประเด็นเกีย่วกับ การบริหารจัดการโครงการ ปญหาอุปสรรค และ

ผลการดําเนินงานโครงการที่สําคัญ (จังหวัดละประมาณ ๑๕ นาท)ี 

   -   จังหวัดสงขลา, จังหวัดปตตานี,จังหวัดยะลา 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 

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

   -   จังหวัดนราธวิาส, จังหวัดสตูล 

เวลา  14.15 – 14.30 น.  อาหารวาง 

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

      - จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง 

เวลา  15.45 – 17.00 น.  สรุปผลการประชุมและพิธีปดการประชุม 

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

 



1

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี

1 นางสาวศิริพันธ  กาญจนเรขา สํานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

1 นางสาวอรสุดา  เจริญรัถ ผูอํานวยการกองโครงการสัมพันธ

1 นายเถลิงกิตติ์  สุวรรณชาติ ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 17

2 นายสมคิด  สวางรัตน ผสบ.คบ. 3 ปตตานี

3 นายมนูญ  มะอักษร ผคส.2/17

4 นายอนันต  ทองสวาง กส.1/2/17

5 นายสาธุ  นาคะพิสุทธิ์ ผอ. โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาบางนรา

6 นายสุรินทร  มานะชํานิ กส.1/2/17

7 นายวิเศษณ  อารุณรัชต ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

สํานักชลประทานที่ 17

8 นายอังกูร  แกวยอง วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

9 นายสมหมาย  ลวนแกว โครงการชลประทานอาวุโส

10 นายอรรถพร  ศุภมนตรี เจาหนาที่กรมชลประทาน

11 นายมาโนช  โภชนสมบูรณ วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

12 นายทวี  เต็มญารศิลป ผูอํานวยการกลุมกิจกรรมพิเศษ

13 นายโอฬาร  ทองขาลเผือก สํานักชลประทานที่ 16

14 นายอุดม  มาชวย นายชางโยธาอาวุโส

15 นายมานพ  แจมมี นายชางโยธาอาวุโส

16 นายชิพัฒน  พรหมมานพ นายชางโยธาอาวุโส

17 นายปรีชา  บุรพฤศอศรี เจาหนาที่ชลประทาน

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

สํานักราชเลขาธิการ (1)

กรมวิชาการเกษตร (1)

มูลนิธิชัยพัฒนา (1)

กรมชลประทาน (17)

ลําดับที่



2

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

1 นายบรรเทา  จันทรพุม นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ

1 นายวารินทร  บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

2 นายพงศักด  วิเศษสินธุ เจาหนาที่สํานักงานสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดสงขลา

3 นายวิชาญ  มุสิโก ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช

จังหวัดสงขลา

1 นางสาวอมรรัตน  ชื่นสุวรรณ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ

2 นางสาวโศภิษฐ  ธัญลักษณะกุล ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตว

และสุขอนามัยที่ 9

3 นางสาวมนัสนันท  เจริญเดชธนกิจ เจาพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงาน

1 นายวสันต  ศรีวัฒนะ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและ

ถายทอดเทคโนโลยีการประมง

2 นางณัฐนรทงค  สุขศิริ นักวิชาการประมง

3 นายฐานันดร  ทัตตานนท ผูตรวจราชการ ฯ

1 นางสาวศิรินทรทิพย  นาคสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ ปฏิบัติการ

2 นางสาวนวพร  ประพันธ นักวิชาการสกรณ

1 นายพิพัฒน  สุวัชรังกูร ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินที่ 12

กรมสงเสริมการเกษตร (3)

กรมปศุสัตว (3)

กรมสงเสริมสหกรณ (2)

กรมประมง (3)

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (1)

กรมพัฒนาที่ดิน (1)



3

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

1 นายมนตรี  บุญญะยูวะ เกษตรและสหกรณจังหวัดสงขลา

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผอ.สวนโครงการพระราชดําริ

และกิจกรรมพิเศษ

1 นายโกวิท  ปญญาตรง ผูตรวจราชการกรมฯ

2 นายเรือง  จันทรมหเสถียร นักวิชาการปาไม ชํานาญการพิเศษ

3 นายนรินทร  ตรียงค นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

4 นายมีศักดิ์  แกวกูล นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

1 นายธารา  ชินะกาญจน นายแพทย

สํานักบริหารการสาธารณสุข

2 นายอุสาห  พฤฒิจิระวงศ นายแพทย

สํานักบริหารการสาธารณสุข

1 นายอดิศักดิ์  อภิรักษากุล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา

2 นายอรัญ  คงนวลใย ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคใต

3 นายภิญู  ศักดิ์เพชร สมาคมเกิดมาตองตอบแทนบุญคุณแผนดิน

1 นายวารินทร  พักเกาะ ผูอํานวยการสวนการพัฒนาสังคม

1 นายจารุวัฒน  เกลี้ยงเกลา ผูอํานวยการสวนพัฒนา

และสงเสริมการบริหารงานทองที่ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (4)

กรมปาไม (1)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (3)

กรมการปกครอง (1)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

1 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล

1 นายวโรภาส  แสงพายัพ วิศวกรโยธา ชํานาญการ

1 พล.ต.เบ็ญจรงค  เจริญพร ผบ.มทบ. 42

2 พ.อ.ธนาวีร  สุวรรณรัตน หก.กกร.มทบ.42

1 นาวาตรี   ไชยาการ  โพธิ์มน รก.หน.กิจการพลเรือน

กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 2

1 ผอ.พงษเทพ  ประกอบศุขราษฎร รอง ผอ.ศปร. หภ. 4

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

1 พ.อ.ธีรวัฒน  ชูรักษ นายทหารคณะทํางานโครงการพระราชดําริฯ

1 นายภาณุ  อุทัยรัตน ผอ.ศอ.บต.

2 นางพาตีเมาะ  สะทียามู เจาหนาที่สวนแผนงานและงบประมาณ

1 นายปรีชา  โพธิ์ปาน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

2 นายกิตติศักดิ์  ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร ชํานาญการพิเศษ

3 นายนรา  สุขไชย นักวิชาการเกษตร

กองทัพเรือ (1)

กองทัพภาคที่ 4 (2)

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (1)

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (2)

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง (8)

กรมทางหลวงชนบท (1)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (1)

กองทัพบก (2) 
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

4 นายนุย  หลําหสิ เจาหนาที่ศูนยฯ

5 นายพิชัย  ลูกธันทร เจาหนาที่ศูนยฯ

6 นายอนุรักษ  บังคลี่คลาย นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

7 นายวิม  ศิริพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน

8 นางสาวกฤษณี  คาสวัสดิ์ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

1 นายเสถียร  วาณิชวิริยะ เจาหนาที่วิจัย 6

2 รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล ผูอํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

1 นายธนน  เวธกรกานนท ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส

2 นายประดิษฐ  ปนกระจาย ผูอํานวยการโครงการชลประทานนราธิวาส

3 นายเสรีย  แปนคง พัฒนาชุนชนเกษตรจังหวัดนราธิวาส

4 นายสุนทร  โตะดํา นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

5 นายสง  คงคุณ นวก. สาธารณสุข ชํานาญการ

6 นายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร ผูอํานวยการโครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาลุมน้ําโก-ลก

7 นายวัชรากร  วงศกระพันธ นายชางชลประทานปฏิบัติงานโครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาลุมน้ําบางนรา

8 นายเสกชัย  เชื้อวณิชชากร วิศวกรชลประทาน ชกพ. สชป. 17

9 นายสมพงษ  รักษาศรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

10 นายชาการี  หามะ จนท.บริหารงานทั่วไป (ปาไม)

11 นายมิตร  บุญจันทร วิศวกรชลประทาน ชํานาญการ

12 นายประถม  รักจิตร นวส.ชํานาญการ

13 นายแทน  รักเสาร เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

14 นายโกศล  บุญรัตน งานปาไม

15 นายพงศเทพ  ไขบุกศ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรฯ

16 นายชาตรี  แวยูโซะ นักวิเคราะหฯ ปฏิบัติการ

จังหวัดนราธิวาส (25)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

17 นายประพัฒนพงศ  ทักษิณสัมพันธ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

18 นายเยี่ยม  คงสวัสดิ์ นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ

19 นายอรรถทรี  มิลินนายกูร นายชางชลประทาน

20 นายอภิชาติ  ศรีหมั่น เจาหนาที่ธุรการ

21 นายมูหะมะอําส  หะยีเระหลา พนักงานบริการอัดสําเนา

22 นายธรรมนูญ  บํารุงเพ็ชร นายชางชลประทาน

23 นายอภิวัฒน  ชนะสงคราม นายชางชลประทาน

24 นายสิทธิโชค  พุฒยัน เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน

25 นายรชต  โศลรัตน เจาหนาที่ประมง

1 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี

2 นายชัยวัฒน ศิรินุพงศ หัวหนาสํานักงานจังหวัด

สํานักงานจังหวัดปตตานี

3 นายแวมามุ แวหะมะ ผูอํานวยการโครงการชลประทาน

จังหวัดปตตานี

4 นายวิญู  เจ็กชื่น นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

5 นายเทิดศักดิ์ รัญจวน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดปตตานี

6 นายอานัส  ยุนุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

สํานักงานจังหวัดปตตานี

7 นายอุเช็ง  มะสะนิง หน.โครงการศูนยศึกษาการ

พัฒนาโครงการยะหริ่ง

1 นายกฤษฎา  บุญราช ผูวาราชการจังหวัดยะลา

2 นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองผูวาราชการจังหวัดยะลา

3 นายฉลอง เกียรติโสภณ ผูอํานวยการโครงการชลประทานยะลา

โครงการชลประทานยะลา

จังหวัดปตตานี (7)

จังหวัดยะลา (20)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

4 นางณัฐธยาน บัวชุม เจาหนาที่โครงการพระราชดําริจังหวัดยะลา

5 นางสาวดาวัล บัวงาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดยะลา

6 นายประจักร  แกลวกลา เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

7 นางจีรวรรณ  ศรีทองชื่น เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน จังหวัดยะลา

8 นางสาวทิพยธญา  รอดพล นวส. ปฏิบัติการ 

9 นางสาวรัษฎากรณ  รัตนดาราโชค นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดยะลา

10 นายพรชัย  โมมี นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

11 นางอําพร  ขุนหมวก นวก.สาธารณสุข จังหวัดยะลา

12 พ.ต.ต.โกเศรษฐ  สาอุ ผบ.รอย ตชด.442

13 นายสุวรรณ  เทพทองหมาย หัวหนาโครงการหมูบาน

จุฬาภรณพัฒนา 11 จังหวัดยะลา

14 นายอภิชาติ  ชุมนุมมณี วิศวกรชลประทาน

15 นายจารุ  พงษกาม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จภ. 11 จ.ยะลา

16 นางแกวใจ  ธนศักดิ์สุรางค นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังวหัดยะลา

17 นางทฤนหธร  พุฒิไพโรจน นวก. สาธารณสุขชํานาญการ

18 นางสาวรุงนภา  ทวนทอง พนักงานสํานักงานปฏิบัติการ

19 นายดํารงศักดิ์  แกวดวง ปลัดอําเภอ 

20 นายสุภชัย  เจริญสุข ปลัดอําเภอ

1 นายธํารงค  เจริญกุล รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา

2 นายดนัยวิทย  สายบัณฑิต ผูอํานวยการโครงการชลประทานสงขลา

3 นายสุกิตติ  ธนพิทักษี หัวหนาสวนสํานักงานจังหวัด

4 นายปรีดา  ศรีสุวรรณ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

5 นายมนตรี  บุญญะยูวะ เกษตรและสหกรณจังหวัด

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

6 นางพรชนก  ถิระวัฒน นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

จังหวัดสงขลา (13)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

7 นายนพดล  พฤกษะวัน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 6

8 นายธนิตย  หนูยิ้ม หัวหนากลุมประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

9 นายโสภณ  คุณมี หัวหนาโครงการสวนปาลมเทิดพระเกียรติฯ

10 นางสาวลัดดาวรรณ  จันทโหม นักวิชาการปาไม

11 นางสาวพิไลพร  จันทภาโส ผูชวยนักวิชาการปาไม

12 นางสาวสุรัตนวดี  ศรีสุวรรณ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

13 นายจํานงค  พรอมมูล นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

1 นายการุณย  แปลงรัตน หัวหนาฝายวิชาการโครงการชลประทานสตูล

1 นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผูวาราชการจังหวัด

2 ร.ต.อ.มนัส ไกรเทพ ครูใหญ รร.ตชด.บานสันติราษฎร ต.ปะเหลียน 

อ.ปะเหลียน

3 นายภูวนัฐ สมใจ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดตรัง

4 นายสมเจตน มลิวัลย หัวหนาฝายวิศวกรรม โครงการชลประทาน

จังหวัดตรัง

5 นายสามารถ ลักขณา เกษตรจังหวัดตรังสํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง

6 นายสงบ ใจเย็น นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ

สํานักงานสหกรณจังหวัดตรัง

7 นางวาสนา สังขารา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานจังหวัดตรัง

8 นายอํานวย  ไชยสุวรรณ ผอ.ศวพ.ตรัง

จังหวัดสตูล (1)

จังหวัดตรัง (8)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

1 นายวินัย ครุวรรณพัฒน ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง

2 นายสุรศักดิ์ คันธา ผูอํานวยการโครงการชลประทานพัทลุง

3 นายสุเมธ บุญยก พัฒนาการจังหวัดพัทลุง

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

4 นายภิญโญ แสงพงศชวาล อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง

5 นายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ประมงจังหวัดพัทลุง

สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง

6 นายไพโรจน อินทรศรี ปศุสัตวจังหวัดพัทลุง

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง

7 นายวสันต กูเกียรติกูล เกษตรจังหวัดพัทลุง

สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

8 นายจงรักษ สําอางคศรี หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง

1 นางจรรยา  ชางแกว นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

2 นางดารารัตน  ชัยมงคล เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญงาน

1 นางสียะ สีทองชื่น ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ

2 นางอาซีซะห วองไว นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายพะเยิม ไชยออนแกว รองปลัด องคการบริหารสวนจังหวัด

2 นายเสนห สุวรรณโชติ ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา (2)

จังหวัดพัทลุง (8)

องคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส (2)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

1 นายสามารถ  บุญทอง รักษาการผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต

2 นางปยนันท  สิงหทอง นักบริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

1 นายสการิยา  อุมาจิ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

1 นายอดุลย กลับสุกใส ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ

รักษาราชการแทนรองปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายโกวิทย  เพงวาณิชย รองเลขาธิการ กปร.

3 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

4 นายกิจจา  ผลภาษี ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

5 นายสมพล  พันธุมณี ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

6 นายปกรณ  สัตยวณิช ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

7 นางสาวศรีนิตย  บุญทอง ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

8 คุณกานตี  พรหมศิริ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ

9 นายสายเมือง  วิรยศิริ ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร.

10 นางสาวสุนทรี ศรีปรัชญากุล รก. ที่ปรึกษาดานการพัฒนา

11 นางสุวรรณา  พาศิริ รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

12 นางสมทรง  รุงเรืองศิลป ผูอํานวยการสํานักประสานงานโครงการพื้นที่ 1

14 นายสิงหพงศ  รัชนิพนธ ผูอํานวยการกลุมประสานงานโครงการ

พื้นที่ภาคใต 

15 นายอนันต  ทองประชุม ผูอํานวยการกลุมประชาสัมพันธ

16 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุมแผนงาน 

สํานักงาน กปร. (32)

องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดสตูล (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

17 และเจาหนาที่สํานักงาน กปร. จํานวน 16 คน
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