


 

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 8 

ในพืน้ทีจั่งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น   279  คน ประกอบดวยผูแทน

จากสวนราชการในระดับจังหวัดจํานวน  10 จังหวัด ในพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ จังหวัด

ขอนแกน กาฬสินธุ นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย รอยเอ็ด หนองบัวลําภู ชัยภูมิ มหาสารคาม เลย และ

หนวยงานสวนกลางทีรั่บผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 18 หนวยงาน ซึ่งผลจากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ ทําใหสํานักงาน กปร.ไดรับทราบขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ของแตละจังหวัด เพือ่นําไปจัดทําฐานขอมูลโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทีเ่ปนเอกภาพ ได

แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานความสัมพันธระหวางกัน  กอใหเกิดการเชือ่มประสานแผนงาน/งบประมาณการ

ดําเนินงานรวมกันระหวางหนวยงาน และเสริมสรางบรรทัดฐานการปฏิบัติงานทีดี่ สามารถสนอง

พระราชดําริการพฒันาดําเนินงานโครงการระยะตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 อน่ึง ขอมูลจํานวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเอกสารนี้  เปนขอมูลเบื้องตนที่ประมวล

ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยังไมสามารถนําไปอางอิงได และจะตองตรวจสอบความถูกตองอีกครัง้

หน่ึง  

 

สํานักงาน กปร. 
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คํากลาวตอนรับ 
โดย นายพยัต  ชาญประเสริฐ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 8 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด) 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553  

ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน ราชาออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 

กราบเรียน ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี ที่เคารพอยางสูง ในนามของเพือ่นขาราชการและพี่

นองประชาชนชาวจังหวัดขอนแกน ขอตอนรับทานและทานเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ

คณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งผู เขารวมประชุมจาก

จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน ทัง้ 10 จังหวัด ดวยความยนิดียิง่ 

ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่

ไดคัดเลือกจังหวัดขอนแกนใหเปนสถานที่สําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ  ประจําปงบประมาณ  2553  คร้ังที่  8 ในวันน้ี  

ขอเรียนวาจังหวัดขอนแกน เปนจังหวัดทีเ่ปนศูนยกลางของการประชุมสัมมนา เนื่องจากมีโรงแรม

ทีม่ีหองพักประมาณ 5,000 หอง สามารถรองรับการประชุมสัมมนาและนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี เปน

ศูนยกลางการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนรวม 8 แหง มีนักศึกษาประมาณ 50,000 คน 

นอกจากนัน้ยังเปนศูนยกลางการคาการลงทุนและเปนศูนยกลาง การคมนาคมทีเ่ช ื่ อมโยงจากประเทศไทย

ไปสูประเทศเพือ่นบาน ไปยังพมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยเฉพาะอยางยิ่งเรามีแหลงทองเที่ยวซึ่งมี

ความหลากหลาย  ถึงแมการอบรมในครัง้นีจ้ะใชเวลาในการอบรมเพียงวันเดียวก็อยากจะเชิญชวนใหทุก

ทานไดอยูพักผอนและเทีย่วเมืองขอนแกนตออีก โดยยินดีทีจ่ะอํานวยความสะดวกและทําใหทุกทานไดอยู

ที่นีอ่ยางมีความสุข  และหากมีสิง่ใดที่ไมเปนที่ประทับใจทาน ขอไดโปรดใหคําแนะนําหรือเสนอแนะเพื่อ

จะไดปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นในโอกาสตอไป ขอตอนรับทกุทานดวยความยนิดียิง่ ขอกราบขอบพระคณุครับ 
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คํากลาวรายงาน 
โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 8 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด) 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553  

ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน ราชาออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 

กราบเรียน ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ กระผมในนามของสํานักงาน กปร. ใครขอขอบพระคุณ 

ฯพณฯ องคมนตรี เปนอยางสูงที่ใหเกียรติมาเปนประธานในการเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเน่ือง 

มาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553  คร้ังที่ 8 ในวันนี ้โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริเกิด

จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคทีส่ามารถ

ชวยเหลือใหประชาชนมีชีวิตอยูดีกินดี  ปจจุบันโครงการฯ มีมากกวา 4,000 โครงการ การดําเนินโครงการที่

ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชทานพระราชดําริสรุปความวา ใหติดตามการดําเนิน

โครงการเพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุด  นอกจากนี ้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

พระราชทานพระราชดําริใหมีการติดตามการดําเนินโครงการฯ  อยางตอเนื่อง สํานักงาน กปร. ไดดําเนินการ

สนองพระราชดําริโดยสํารวจติดตามสถานะโครงการ การดําเนินโครงการตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง และ

เพือ่ใหเกิดความชัดเจนขึน้ จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เปนครัง้ที ่8 ซึ่งจะเปนครัง้ที่สามารถนําขอมูลทัว่

ทั้งประเทศมาประมวลผลและสังเคราะหใหมีความชัดเจนยิง่ขึ้น การประชุมเชิงปฏิบัติการครัง้นีม้ีผูเขารวม

ประชุม 200 คน ประกอบดวยผูแทนสวนราชการระดับจังหวัดในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ 

รอยเอ็ด อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย เลย มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแกนและกาฬสินธุ 

โดยผู เขารวมจะมีการนําเสนอและแลกเปลี ่ยนแนวทางในการดําเนินโครงการโดยราชการสวนกลาง 

องคการบริหารสวนจังหวัด สื่อมวลชนจะไดรับทราบแนวทางการดําเนินงานในพื้นที่   บัดนี้ ไดเวลา อัน

สมควรแลว กระผมใครขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี ไดเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ 

ประจําปงบประมาณ 2553 ครั้งที ่8 และกรุณามอบนโยบาย แนวทางการดําเนินโครงการฯ ที่พวกเราจะได

นําไปใชประโยชนดวย จะขอบพระคุณยิ่ง กราบเรียนเชิญครับ 
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คํากลาวเปด 
โดย ฯพณฯ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี 

ในพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 8 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด) 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553  

ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน ราชาออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 

ผมมีความยินดีที่วันนีไ้ดมีโอกาสมารวมเปดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ วัตถุประสงคของการ

ประชุมเพื่อติดตามผลงานของโครงการพระราชดําริตาง ๆ ที่ทํามา วาจริง ๆ มีกีแ่หงและมีจํานวนเทาใด ควร

จะตองมีตัวเลขทีแ่นชัดโดยไมตองใชการประมาณ  นอกจากนี ้โครงการพระราชดําริยังมีหลายประเภท

แบงเปนโครงการทีม่ีพระราชดําริรับสัง่ที่จะทําเอง และโครงการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรับเปน

โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ สวนใหญเปนโครงการทีจั่งหวัดขอบาง ประชาชนขอบาง  ทัง้นีย้ังมี

โครงการทีเ่จาหนาทีใ่นทองถิ ่นริเริ ่มขึ ้นเอง แตก็เหมือนงานในพระราชดําริถาเกี ่ยวของก็ถือวาเปน

พระราชดําริ 
 โครงการพระราชดําริสําคัญในสกลนครที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงติดตาม และริเริ่มคือ

โครงการพฒันาลุมนํ้าก่ําป 2535 ซึ่งเปนปที่ผมเกษียณอายุราชการ แลวมาเสร็จสิ้นเรียบรอยป 2553 โดยสราง

ประตูระบายน้ําก่ําตอนลางซึ่งเปนตัวสุดทายเสร็จสมบูรณ สวนโครงการที่สําคัญอีกแหงหนึง่คือ โครงการ

ลุ มน้าํลําพะยัง พระองคไดทรงนําโครงการทฤษฎีใหม ซึ่งริเร่ิมทดลองครั้งแรกที่วัดมงคลชัยพัฒนา จ.

สระบุรี ป 2532 มาทดลองทําที่บานแดนสามัคคี อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ บริเวณพื้นที่ลุ มน้ําลําพะยัง สวน

ขอสังเกตวาทําไมโครงการพระราชดําริภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนอยกวาตอนใต จากการวิเคราะห 

พบวา   

ประการแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งแรก วันที่ 

12-20 พฤศจิกายน 2498 โดยเสด็จรถยนตพระที่นัง่มาที่จังหวัดนครราชสีมา ผานชัยภูมิ บัวใหญ ขอนแกน 

และเสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร ไปภูกระดึง เลย อุดรธานี ซึ่งการทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศในชวงเวลา

น้ัน ยังไมชัดเจน ทั้งที่พระองคไดพยายามศึกษาทุกทาง  

ประการที่สอง ชวงนั้นไดมีโครงการของกรมชลประทานซึ่งเปนโครงการใหญ ๆ ริเร่ิมแลว 

เชน โครงการลําปาว ป 2506 เก็บนํ้าได 1,420 ลานลูกบาศกเมตร โครงการลําพระเพลิง ป 2506 เก็บนํ้าได 

150 ลานลูกบาศกเมตร โครงการลําน้ําพอง ป 2506 เก็บนํ้าไดประมาณ 1,000 ลานลูกบาศกเมตร โครงการน้ํา

อูน ป 2510 ซึ่งเวลาทานเสด็จฯ ก็จะมีหนวยงานตาง ๆ นําเสนอขอมูลใหทรงรับทราบ ดังนัน้แมจะเปนพื้นที่

ใหญ แตมีผูรับผิดชอบเรียบรอย ทานเลยไปเนนโครงการทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต เชน โครงการลํา
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พะยัง น้ําก่ํา นอกจากนัน้ ทานคงสนใจธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยภาคอีสาน เชน ภูไท ลาวโซง ทีม่า

ตอนรับทาน แตเวลาเสด็จฯ ประทับแรม ทานพักที่นครราชสีมา อุดรธานี ไมมีธรรมเนียมอะไร  

ประการทีส่าม

 โครงการที่อยากจะพูดถึงคือลําพะยังตอนบน เพราะทานเอาแปลงทฤษฎีใหมแปลงที ่2 ลงที่เขา

วง กาฬสินธุ ซึง่ราษฎรก็สนใจ แตขาดน้ํา น้าํลําพะยังมีไมพอ สวนเขาวงก็มีภูเขาลอม ขณะทีด่งหลวงมี

ตนไมเยอะ มีอางเก็บน้ํา 7 แหง น้ ํามีเหลือ ใชตรงมุกดาหารก็เหลือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวมี

พระราชดําริใหนํานํ้าจากดงหลวง มุกดาหาร อางเก็บนํ้าที่ใหญสุดคือหนองไผ เอาลงมาใหที่ลําพะยัง ซึ่งภูเขา

ที่ลงมาจริง ๆ 100 กวาเมตร แตตองผานสันเหมืองเยอะ ทานเลยมีพระราชดําริวาใหทําอุโมงคจากหนองไผ

มาสูพืน้ทีล่ําพะยัง เปนอุโมงคระยะทางประมาณ 200 เมตร ระยะทางน้าํประมาณ 2 กิโลเมตร ตอนนี้ทาน

พระราชทานนามวาลําพะยังภูมพิัฒน เกือบจะเหมือนเปนแหงเดียวในประเทศที่นําน้าํจากอางเก็บน้ําขางบน

มาใช ทําใหเกษตรกรเปลี่ยนแปลงทีน่ามาทําทฤษฎีใหมมาก นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสันเขือ่นทีล่ําพะยังดวย 

(อีกแหงที่มีการเพิ่มสันเขือ่นคืออางเก็บน้ํายางชุม จ.ประจวบคีรีขันธ) 

 ซึง่เปนประการสุดทาย การเลือกพระตําหนัก (แทนการประทับที่จวนผูวา

ราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัด) เพื่อเปนศูนยอํานวยการ สวนใหญจะเลือกอยูบนภูเขา เพือ่ความรมเย็น 

ในสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลือกไดภูพาน      

 โครงการที่สําคัญอีกแหงหน่ึง คือ ลํานํ้าก่ํา มีพระราชดําริ ป 2535 โดยการเขียนตัวยึกยือ ตัวหัวยึกยือ

คือหนองหาน และน้ําไหลออกมาทีน้่ําพุง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดรับสั่งใหสรางเขื่อนเปนระยะ ๆ 

บัดน้ี สรางเสร็จหมดแลวรวม 7 จุด เขื่อนสุดทายเสร็จเดือน พ.ค. 2553 เปนเขือ่นที่เอาน้าํโขงเขามา เสร็จแลว

สูบน้ําใชตอนนี้ ปกติน้ําโขงจะไปสูบกลางแมน้ําไมไดเพราะผิดขอตกลง ซึ่งมีขอมูลทีน่าสนใจคือมีการทํา

ขาวก่ํา (ขาวที่ปลูกเดือนกวา ๆ – 2 เดือน แลวเก็บ นําเม็ดมาบดคั่ว) ขอดีของขาวก่าํคือแทนทีจ่ะเก็บแบบขาว

นาปรัง คือ 3-4 เดือน แต 2 เดือนก็เก็บไดแลว จะประหยัดนํ้า   

 การเดินทางมาอีสานตลอดทางจะพบเสม็ดเทศ ยูคาลิปตัส แมวาจะแหงแลง ก็ทนอยูได น้ําทวมก็ทน

ได อยากฝากใหทุกทานชวยศึกษาวิจัยตอไป ถึงแมวาบางคนจะไมชอบ  แตสถานการณที่จะแลงตอไปเรา

ตองทําโครงการทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทําทฤษฎีใหม คือ การลดพืน้ทีป่ลูกขาว ลดและปลูกขาวให

ผลผลิตสูง ๆ พื ้นทีล่ดลงตองปลูกพืชผสมผสาน ปลูกพืชยืนตน สรางแหลงเก็บน้ํา นอกจากนั้น ควร

ศึกษาวิจัยเร่ืองออย ยางพารา เราตองยอมรับความจริงวาเราไมจําเปนตองพึง่การสงออกขาวอยางเดียว ถาเรา

สงกระดาษ ไม ไปได โดยมีตนทุนกําไรมากกวา เราลดพื้นที่ปลูกขาวโดยใหมีปริมาณแคพอกิน จะไดลด

ปญหาการประกันราคาขาวของรัฐบาลหรือการรับจํานําราคาพืชผล พืชเหลานี้ถาผลิตออกมาขายแลวขาดทุน

เราควรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่อาจจะดีกวาขาว แตไมเลิกปลูกขาว ซึ่งขาวที่มีอยูเราควรหานํ้าใหพอปลูก 

เราอยาไปหวังวามีทีก่็ปลูกขาว ผลผลิตขาวของอุบลราชธานี 200 กิโลกรัม/ไร ถาเทียบกับภาคกลาง 800 

กโิลกรัม/ไร แตอีสานก็ตองปลูกเพราะกลัวอดขาว 

 อยากใหขอคิดวาเราจะแกปญหาแลงไมได ถาเรายังปลูกขาวนาปรัง 3 ครัง้ ถาไมไดน้ําก็มีปญหาการ

ชุมนุม การปลูกขาวใชน้ําเปน 3 เทาของการปลูกขาวโพดหรือพืชอื่น และภาคกลางใชน้ําฟรี แตคนอยูริม
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แมน้ําโขงตองสูบน้ําขึ ้นมาเสียคาน้าํมัน การแกปญหาน้ําแลงในปนี้คงทําอะไรไมไดแลว คนกรุงเทพฯ 

พยายามอยาใชน้าํใหเปลืองนัก คนกรุงเทพฯ สบาย เพราะไมไดใชน้าํเจาพระยาทําน้าํประปา ใชน้ําเขื่อนศรี

นครินทรซึ่งมีน้าํเหลือ แตคนภาคกลางจริง ๆ แย จากทีเ่ขือ่นปาสักน้ําปลอยไมไดเลย เพราะแหง ตรงกลาง

เปนเกาะ สองขางเปนสนามทุงหญาวิ่งได แตขอดีคือเขื่อนปาสักสรางไวไมใหน้าํทวมกรุงเทพฯ ปนีต้อง

ประคับประคองใหรอดจนกวาฝนจะมา อนาคตตองวางแผนหนักกวานี้  

 ถาเรานึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตอนเสด็จฯ ภาคอีสานเดือนพฤศจิกายน จะมีจุดทีน่าสนใจ

ที่ตองเอยถึงทุกครั้งเวลาบรรยายเกี ่ยวกับโครงการพระราชดําริดานน้ํา คือ ทานเสด็จฯ กลับจากพักที ่

นครพนม 16 พฤศจิกายน ผานอําเภอกุสุมาลย  ขึน้ภูพานเปนจุดที่สมัยหนึง่เราเอารถไปจอดแลวรถถอยหลัง

เหมือนไหลขึ้น แตจริง ๆ แลวไมใช ตอนเที่ยงทานหยุดประทับที่ภูพานผาสวย พอลงไปสี่แยกอันแรกเรียกสี่

แยกสมเด็จ สมยัแรกเรียกสีแ่ยกหนองแวง ตอนนั้นแลงมาก แตเปนจุดทีทุ่กคนตองจําไดวาไมไดอยูในหมาย

กําหนดของทาน แตมีชาวบานมานั่งรอเฝา ทานหยุดตอนนั้นหนองแวงเขียนบรรยายวามีฝุ นเหมือน

ทะเลทราย ขาวแหงตายหมด ทานลงประทับถามชาวนาวาขาวตายเพราะฝนแลงใชไหม ชาวนาบอก 

ไมใชพุทธเจาคะ น้ําทวมเมื่อตนฤดู ทานเริ่มมีแรงดลพระราชหฤทัยวาอีสานนั้นมีทั้งแลงและทวมในป

เดียวกัน เลยมีความคิดจะทําฝายตนน้าํเปนระยะบนภูพานลงมา ซึง่เปนแนวคิดการสรางเขื่อนขนาดเล็กหรือ

ตอมาเราเรียกเขื่อนแมว ฝายแมว ฝายตนน้ํา ขณะเดียวกันไดมีพระราชดําริเกีย่วกับแปลงทฤษฎีใหม รวมทั้ง

การขุดสระในนาที่ลุม สระกักเก็บน้ําไว ตอนหลังใชในกรุงเทพฯ เรียกวา sump คืออางเก็บน้าํเล็ก ๆ ตอน

หลังทานพระราชทานคําวาแกมลิง อันนี้คือการกอสรางสระเก็บน้ําเล็ก ๆ ในนา อีกอันแรงดลพระราชหฤทัย

ตรงนั้นทานเงยขึน้บนทองฟาวาขางลางฝุนเปนทะเลทราย แตขางบนเมฆขาว ฟาสีน้ําเงิน เมฆขาว ทํายังไง

ถึงจะเอาเมฆลงมาได จากนั้นก็กลับไปเปนโครงการฝนหลวง ถือวาสี่แยกสมเด็จ (สี่แยกหนองแวง) ถือเปน

จุดดลพระราชหฤทัยที่สําคัญเกี่ยวกับแหลงนํ้าที่เราตองจํา 

 อยากจะขอเพิ่มเติมเรื่องอําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสงเสริมการปลูกมะคาเดเมีย ปกติ

ปลูกทางเหนือเชียงใหม เชียงราย ที่ภูพานก็มี เรื่องที่สองกรมการขาวตั้งวันที่ 5 มิถุนายน 2553 เปนวันขาว

และวันชาวนาแหงชาติ ทีก่าํหนดใหเปนวันน้ีเพราะรัชกาลที ่8 เสด็จไปเยี่ยมทีเ่กษตรกลางบางเขนและหวาน

ขาว เปนสิง่ที่ผมเถียงมาตลอด เพราะรัชกาลที่ 8 กอนสิ้นพระชนม 3 วัน ทานสิน้พระชนมวันที ่9 มิถุนายน 

2478 ตอนเชาไปวัดพระศรีมหาธาตุไปทําบุญแลวดูชาวนาเกีย่วขาว ปลูกขาว ผมเดาวาตรงนัน้ทานคงจะ

หวานขาวดวยเพราะชาวนาปลูก ตอนบายทานเสด็จมาบางเขนดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 

พรอมเสวยพระกระยาหารกลางวันและดูงาน สรุปวาวันนั้นเปนวันขาวหวังวาปตอไป เขาเรียกวันขาวและ

วันชาวนาแหงชาติซึง่ตรงกับนานาชาติ เขาคือวันสิง่แวดลอมโลก เรือ่งอีสานแลงในสวนของอุดรทีย่ังไม

แลงมากจะเห็นพื้นนาสีน้ําตาล แตคันนาจะเขียว แตถามาจุดทีแ่ลงมาก ๆ ทั้งนาและคันนาจะเปนสีน้ําตาล

หมดเชนเดียวกับไปที่ปาสัก น้ําชลประทานในอางทองน้ําไมมีเลยแหงหมด น้ําบริโภคก็แยแลว ที่อยุธยาขาว

ที่ปลูกก็โตแลวแหงหมดเลย บางคนก็อุตสาหปลูกใหม ไมทราบวาจะเปนอยางไรเพราะแลงจริง ๆ สุดทายที่

ไปคือไดมีโอกาสไปไหวพระพุทธรูปที่อําเภอวิเศษไชยชาญ เขาอางวาเปนพระพุทธรูปทีใ่หญที่สุดในโลก
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เพิ่งสรางเสร็จ รูสึกมีความสุขทีไดผานพระพุทธบาท ทีเ่ลาใหฟงไมตรงกับงานของทาน แตสวนใหญคือได

เห็นก็มาพูดเกี่ยวกับอีสานที่เห็น ความจริงก็มาตลอด แมแตตอนนี้ก็ทราบปญหาที่คางอยู เขื่อนราษีไศลที่

สรางเขื่อน 2 แหง 3 แหง ในแมน้าํมูลก็ยังมีปญหากับประชาชน เพราะเขาถือวาแมน้าํทัง้หลายในอีสานมีปา

บุง ปาทาม ปาบุงคือปาที่นํ้าทวมตลอดเวลา ปาทามคือปาที่ทวมเวลาน้ําขึ้น เขามีแลวใชเปน supermarket แต

พอหลวงมาสรางเขื่อนทําใหน้ําแหง เขื่อนบานนาที่อุบล ทายเขื่อนปากมูลก็ยังมีปญหา เชนเดียวกับทีแ่มน้ํา

สงครามก็ยังสรางไมได เพราะปญหาเดียวกันจึงเปนเรือ่งที่ตองศึกษา เพราะวิศวกรกับชาวบานยังตองเถียง

กันตลอดเวลา ยังเปนเร่ืองยากในการสรางเขื่อนสําหรับแมนํ้าหลัก ๆ  

 ทายที ่สุดขอใหการสัมมนาในวันนี้ทานคงไดขอมูลตามทีท่างเจาหนาทีเ่ตรียมมา วาโครงการ

พระราชดําริตรงไหนเปนอยางไร ใครทํา ริเริ่มอยางไร ตรงกับโครงการพระราชดําริหรือไม เราหวังวาตอไป

จะมีเอกสารโครงการพระราชดําริในประเทศ มีจํานวนโครงการทีแ่นนอนเปนอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ 

จะไดติดตามกนัใหชดัเจน วันน้ีตองขอขอบคุณทุกทานและขอปดการกลาวเปดในคร้ังน้ี 
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คําบรรยาย 
โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. 

เร่ือง แนวทางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 8 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด) 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553  

ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน ราชาออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 

 วันน้ีเราจะมาทําใหเกิดความชัดเจนวาจํานวนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ และสถานะ

โครงการเปนอยางไร เพื่อจะทําใหโครงการซึง่อยูในพื้นทีข่องทานเกิดประโยชนยิ่งขึน้ เราจะมีการเสริมสิ่ง

ตาง ๆ เขาไป เพื ่อใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มที ่  ขณะนีแ้นวคิดในการนับ/ตรวจสอบโครงการ

พระราชดําริอาจจะไมเหมือนกัน  สํานักงาน กปร. เปนหนวยงานทีข่ึน้ตรงกับนายกรัฐมนตรี (เปนประธาน

กรรมการ)  เปนหนวยงานอิสระที่ไมสังกัดกรม 

 เมื่อพูดถึงโครงการพระราชดําริ 4,000 โครงการ อันดับแรกเราพูดถึงแนวพระราชดําริโดยตรง  

ลําดับที่ 2 ฎีกาทั้งจากสวนราชการและสวนราษฎรซึ่งไดทําผานสํานักราชเลขาธิการ เพื่อทรงวินิจฉัยวาจะ

ทรงรับเปนโครงการพระราชดําริหรือไม ปจจุบันสัดสวนของฎีกากับพระราชดําริโดยตรงใกลเคียงกันมาก 

แตกอนแนวพระราชดําริจะมีจํานวนมาก แตปจจุบันอาจเพราะวาปญหาความเดือดรอนของราษฎรมีมากขึน้ 

ปหนึ่งสํานักงาน กปร. ดูแลฎีกามากกวา 200-300 ฎีกา จึงเกิดโครงการตาง ๆ ขึ้นมาเรื่อย ๆ ลําดับที่ 3 คือ 

การที่หนวยราชการตาง ๆ  ไดทํารายงานทูลเกลาถวายขึ้นไป จึงสรุปไดวาสํานักงาน กปร. นับจํานวน

โครงการจากแหลงที่มาของโครงการอยู 3 แนวทางเปนหลัก แตจริง ๆ แลวมีแนวทางมากกวานี ้อาจจะมีใน

สวนของที ่พระราชทานในทางอืน่ ๆ  หลังจากนับจากแหลงที ่มาแลวเรานับจากแหลงงบประมาณอีก 

เนื่องจากสํานักงาน กปร. เกิดเมื่อป 2524 โดยรัฐบาลใหงบกลางในการดําเนินโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริทุก ๆ ป  ปปจจุบันไดรับงบประมาณ 2,300 ลานบาท ในสวนนี้ถาสํานักงาน กปร. ใหการ

สนับสนุนงบประมาณโครงการไหนไปก็จะนับจํานวนนัน้ เชนในป 2553 กปร. อนุมัติไป 270 โครงการ ก็

คือ 270 โครงการ แตถามองกลับไปใน 270 โครงการ ก็อาจมีโครงการเดิมทีเ่ราอาจตองยังสนับสนุน

โครงการตอไปก็มี จึงเกิดการนับซ้ําอยูบาง จึงอยากใหทุกทานไดรับทราบวาสิ่งที่เรากําลังจะทําหลังจากที่เรา

ไดขอมูลทั้งหมด ก็จะชวยกันสังเคราะหวาสวนทีนั่บซ้าํมีเทาใด แลวสวนที่ไดใชงบของจังหวัด หรือใชงบ

ของสวนราชการที่สังกัด ซึ่งไมจําเปนตองใชงบของกปร.  เมือ่ไดขอมูลครบทุกจังหวัดในครัง้ที ่9 จะไดเชิญ

สวนราชการทีท่ําโครงการพระราชดําริทั้งหมด สวนกลางมานําขอเสนอของโครงการที่รับผิดชอบอยู แลว
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จะไดโครงการที่คอนขางจะชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะจะไดหนาตักใหญ แตหนาตักใหญสวนนี้คงจะตองมาดูอีก

ครั้งวาอันไหนซ้าํอันไหนที่เปนแผนงาน คําวาแผนงานก็เปนสวนที่ทําใหเกิดการนับซ้ําเชนเดียวกัน เชน 

ศูนยศึกษาฯ ถือวาเปนแผนงานหนึ่งก็ได เพราะภายใตศูนยศึกษาฯ มีโครงการยอย ๆ  อยู ทั้งโครงการปศุ

สัตว โครงการแหลงน้าํ โครงการทางดานดิน โครงการของดานปาไม จะมีผสมผสานกันอยู จนถึง

สาธารณสุข โครงการยอยทุกโครงการเมื่ออนุมัติเราก็นับ 1234 ไมไดนับแผนงานอันเดียว สาเหตุที่นับแบบน้ี 

เพื่อประโยชนกับสํานักงบประมาณในการติดตามการใชงบประมาณตาง ๆ ไปในตัว ขณะเดียวกันก็เปน

ประโยชนกับหนวยงานหลักที่ใชงบประมาณ กปร. สวนนี้ เพื่อตัง้งบประมาณตอเนื่องในปถัดไป แตถาตั้ง

ไมได กปร. ก็ยังอนุมัติงบประมาณบางสวนใหอยู เพื่อใหโครงการน้ันไดดําเนินการตอไป 

 อยางไรก็ตามขอใหจังหวัดนําเสนอโครงการทัง้หมด จากนัน้ กปร. จะไดกลั่นกรองเมื่อกลั่นกรอง

เสร็จความชัดเจนจะมีมากขึ้น ถึงปนี้จะไมชัดเจน 100 เปอรเซ็นต แตเราจะเห็นวาแตละโครงการในแตละ

จังหวัดมีอะไรอยูที่ไหน สถานะเปนอยางไร แลวจะไดนําฐานขอมูลตาง ๆ มาคุยกับจังหวัด ถาในจังหวัด 

มีแหลงน้ําอยู แตในอดีตประชาชนไดรับประโยชนจากแหลงน้ํานัน้คอนขางมาก เมื่อเวลาผานไป การ

บํารุงรักษาไมเต็มที่ ก็จะเสริมงบประมาณในสวนน้ีไป เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

 ในภาพรวมจริง ๆ ถึงบอกไมไดวาโครงการมี 3,000 หรือ 4,000 โครงการ อาจเหลือ 3,000 โครงการ 

เพราะเกิดการนับซ้าํอยางทีเ่กิดขึน้ แตถาดูจากการกระจายโครงการพระราชดําริทีส่ํานักงาน กปร. ดูแลอยู 

จะเห็นวาพบทางภาคเหนือคอนขางมาก รองลงมาเปนภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

สําหรับโครงการที่ไมระบุภาคคือโครงการที่เปนกลาง ๆ สามารถดําเนินการไดทุกภาค เชน โครงการแฝกซึง่

สามารถปลูกไดทุกภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต จะเห็นวาเราใชองคกร

กลางในการบริหารโครงการเหลานี้ ทําใหเกิดโครงการไมระบุภาคขึ้น 

 ถือเปนโอกาสอันดีที่วันน้ีรองผูวาราชการจังหวัดทั้ง 10 จังหวัด จะไดนําเสนอขอมูล แมวาอาจจะยัง

ไมสมบูรณ สํานักงาน กปร. ก็จะไดเห็นวาโครงการที่จังหวัดรับผิดชอบอยู กับโครงการที่อยูในบัญชีของ 

กปร. ตรงกันหรือไม แนวคิดในการจัดโครงการพระราชดําริ จังหวัดคิดอยางไร ขอยกตัวอยางตามที่ทาน

องคมนตรีไดพูดถึงบางโครงการที่ทางจังหวัดทําเอง ไดไปดูจากศูนยศึกษาฯ หรือทีอื่น่มา แลวทานไดเริม่ทํา

เอง ไมควรนับเปนโครงการพระราชดําริ เราถือเปนโครงการตามแนวพระราชดําริมากกวา แตก็อยากให

รวบรวมโครงการเหลานีไ้วดวย เพือ่จะไดจัดโครงการเหลานี ้ใหอยูในสวนของการขยายผล ซึ่งถามีอาจจะ

เสริมซึ่งกนัและกนัได 

 สําหรับสัดสวนของโครงการตามประเภทโครงการจะมีโครงการประเภทแหลงน้ําอยูมาก เชน 

3,000 โครงการ มีโครงการประเภทแหลงน้ําที่กรมชลประทานดูแลอยูถึง 2,300 โครงการ จะเห็นไดวาแหลง

น้ํายังเปนหัวใจสําคัญ และจากการประเมินผลของกลุมติดตามประเมินผล สํานักงาน กปร. โครงการแหลง

นํ้าก็จําเปนอยางยิ่งวาจะตองมีการปรับปรุง และพัฒนาอยูหลายสวน เพราะวาบางสวนมีอางเก็บนํ้าแตวาเร่ือง

ของระบบสงน้ําอาจจะยังมีปญหาอยู ต้ังงบประมาณไมไดบางหรืองบบํารุงรักษามีปญหา ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุด 

และเปนหัวใจของเรื่องแหลงน้าํ คือกลุมผูใชน้าํจะตองแข็งแรง หรือการบริหารจัดการน้าํตองใหเห็นอยาง
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ชัดเจน เชนที่องคมนตรีพูดถึงลําน้ําก่ํา ก็มีความชัดเจนขึน้ แตกอนลําน้ําก่าํหนานี้น้าํจะแหงหมด เห็นทองน้าํ

เปนทรายแตปจจุบันไมไดเปนแบบน้ัน เพราะฉะน้ันเราจะรักษานํ้าในพื้นที่ประเทศไทยใหยาวนานตามหวง

เวลาไดมากที่สุดอยางไร อันน้ีเปนสิ่งจําเปน เราจะตองใชทั้ง check dam แกมลิง หรือทําฝายเปนระดับ ๆ ลง

ไป แลวก็ปดประตูนํ้าไมใหไหลลง เชน แมนํ้าโขง นํ้าก่ํา หวยโมง ไดหรือไม 

 จริง ๆ แลวสํานักงาน กปร.  ก็ติดตามโครงการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด แตตอไปก็คงจะถีข่ึ้น โดย

ขอรบกวนทางรองผูวาราชการจังหวัด ไดกรุณาเลาวาในพืน้ทีข่องทานมีโครงการพระราชดําริ ซึ่งสถานภาพ

ของแตละโครงการจะดําเนินการอยางไรตอ เพือ่เราจะเปนสื่อกลางในการทําใหโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริในพื้นที่เกิดประโยชนอยางเต็มที่ 

 เมือ่ไดฐานขอมูลทีส่มบูรณ สํานักงาน กปร. จะพิมพเปนเอกสารแลวสงใหทุกจังหวัด เปนทั ้ง

ภาพรวม รายภาค รายจังหวัด รายประเภทแหลงน้าํ รายประเภทปาไม ฯลฯ  นอกจากนีจ้ะทําลงไปใน 

website ในพื้นที่ของประเทศไทย เชน พอกดไปที่จังหวัดสกลนครก็จะออกมาวาโครงการพระราชดําริอยู

ตรงไหน จุดไหนบางของจังหวัดไปเนนประเภทไหน แตขอใหไดขอมูล 3 สวนสําคัญกอนวาในจังหวัดมีกี่

โครงการ โครงการที่สมบูรณ โครงการที่ใชประโยชนไมเต็มที่เปนอยางไร โครงการที่มีอุปสรรคจริง ๆ เปน

แบบไหน ถาได 3 กลุมนี้แลว เราจะมาชวยกันพัฒนาตอ สวนราชการตาง ๆ สามารถนําขอมูลไปอางอิงได  

สําหรับฐานขอมูลทาง website แตละปหรือ 2 ป ก็ขอใหชวยกัน update website กันครั้งหนึ่ง สุดทายหาก

แหลงโครงการ/สถานะโครงการ พรอมกับเอกสารขอมูลในโครงการสมบูรณก็เปนองคความรูทีป่ระชาชน

ในพื้นทีข่องทาน ไดใชประโยชน เชน ประชาชนในจังหวัดขอนแกนไมตองเดินทางไปดูงานทีศู่นยศึกษาฯ 

ภูพานฯ เพราะที่ขอนแกนก็มีองคความรูมาก จะเปนประโยชนโดยรวม 
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สรุปการเสวนาการดาํเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ : 

การบริหารจัดการ ปญหาอปุสรรค 

 

นายสุวัฒน  เทพอารักษ  รองเลขาธิการ กปร.  กลาวนําการเสวนา 

 วันนี้เราจะมาสรุปรวมกันวาในขอมูลของจังหวัด ฐานขอมูลของจังหวัดเปนอยางไรบาง จังหวัดจะ

ไดนําเสนอขอมูลภาพรวมของจังหวัดมีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริกีโ่ครงการ สถานะเปนอยางไร 

มีการบริหารจัดการอยางไร มีปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะอยางไร เพื่อประโยชนในการประมวลผล

แลวจัดการประชุมครั้งสุดทายที่กรุงเทพฯ  จากนั้นจะไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหรวมกัน และจัดใหเปน

หมวดหมู/รูปแบบที่จะเผยแพรประชาสัมพันธตอไป แลวเรามองตอไปถึงการใช IT มาชวย เมื่อพูดถึง

กาฬสินธุวาโครงการอยูที ่ไหนบาง ตั้งอยูทีไ่หนอยางไร มีสถานะเปนอยางไร วันนีจึ้งตองชวยกันระดม

ขอคดิเห็น ขอเสนอแนะ และขอมลูในการดําเนินการ 

 

จังหวัดขอนแกน โดย นายคุมพล  บรรเทาทุกข หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกน 

 การดําเนินงานโครงการของจังหวัดขอนแกนก็เหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ แตวาจะมีลักษณะของ

โครงการพิเศษในบางรูปแบบเปนโครงการเฉพาะพื้นที่ในการดําเนินการโครงการพระราชดําริของจังหวัด

ขอนแกน ม ี3 เร่ือง คือ  

1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนหลักของจังหวัดขอนแกน รวมตั้งแตป 

2520-ปจจุบัน ไดมีพระราชดําริในการชวยเหลือพัฒนาแหลงน้าํ และมีพระราชดําริของพระองคทานตอ

ผูแทนกรมชลประทานรับสนอง อีกสวนหนึง่คืองานทีร่าษฎรในพืน้ที่มีหนังสือขอพระราชทานพระมหา

กรุณาธิคุณ และพระองคทานก็จะประทานลงมาวาจะทําอะไรที่ไหน ซึ่ง 3 ลักษณะนี้เปนงานที่ทําในพื้นที่ 

ขอมูลของจังหวัดขอนแกนชัดเจนวามี 50 โครงการ โดยเปนเรือ่งการพัฒนาอางเก็บน้าํ 13 โครงการ 

โครงการพัฒนา 2 ฝงลําน้าํชี ขุดลอก 32 โครงการ กอสรางสถานีสูบน้ํา 5 โครงการ โดย 13 โครงการเปน

งบประมาณของสวนราชการอืน่ ไมใชงบ กปร. การดําเนินงานโครงการมีสภาพการใชประโยชนไดทุก

โครงการ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อําเภอหนองสองหองเปนโครงการพิเศษมีพื้นที่ 6,000 กวาไรเศษ การพัฒนาอยู

ในรูปแบบครบวงจร คุณภาพชีวิต โครงสรางพืน้ฐาน สาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดลอม และการปรับปรุง

คุณภาพชีวิตดานการเกษตร 

3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี นี่คือโครงการที่ดําเนินการตามแผนงานหลัก ซึง่ขณะนี้เปนระยะที่ 6 (ระยะที ่5 คือ 
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2549-2552) หลักสําคัญคือดําเนินการเพื่อปกปกพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช สราง

จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช เปนตน 

การบริหารจัดการ

1. ในภาพรวมมีคณะกรรมการดูแลโครงการพระราชดําริของจังหวัดทั้งหมด  

โครงการพระราชดําริของจังหวัดคือ  

  2. การจัดคณะทํางานดูแลเฉพาะโครงการ เชน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  นอกจากนี้

ยังมีคณะกรรมการสนับสนุนตอยอดโครงการ ขยายผลโครงการ ซอมแซมบํารุงพืน้ที ่โครงการอะไรทีเ่ปน

โครงการพระราชดําริ โครงการอะไรทีจ่ะตองนําไปสืบทอดอาจจะเปนการตามแนวพระราชดําริ ก็จะมีสวน

ราชการเขาไปรวมดําเนินการทุกป 

 

 สวนโครงการโดดเดนคือ โครงการพัฒนาพื้นที่อําเภอหนองสองหอง ซึ่งมีลักษณะสําคญั คือ 

   1. มีความชัดเจนในวัตถุประสงคการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะ

มีความชัดเจนในพื้นที่เปาหมาย  

  2. ความรวมมือไดใชหลักการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งทําไดดีมาก 

 ปญหาอุปสรรค

1. ราษฎรเคยชินกับการไดรับการชวยเหลือ รับบริการฝายเดียว ไมกระตือรือรน 

 คอื  

2.  การเรียนรูของราษฎร การขยายผลยังนอย ขาดความกระตือรือรน 

  3.  ราษฎรไมยอมสละพื้นที่ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

 ขอเสนอแนะ ชลประทานควรขึ้นปายโครงการวาเปนโครงการพระราชดําริ เพราะตอนนี้ทําไป

ราษฎรไมรู 

 

จังหวัดกาฬสินธุ โดย  นายสมศักดิ์  ขําทวีพงศ  รองผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ 

 การบริหารโครงการ

1. เนนการบูรณาการของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ก็คือ

วัตถุประสงคของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริของจังหวัดใน 3 แนวทางคือ  

 2. สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้าและผลประโยชนอ่ืน ๆ ของโครงการ 

สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวม 

 3. ใหเกษตรกรรูจักคุณคาการใชนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด จังหวัดไดเนนเร่ืองนํ้าเปนเร่ืองสําคัญ 

เพราะงบประมาณที่ไดรับจาก กปร. 16 โครงการ 37 กิจกรรม เปนโครงการเร่ืองนํ้าเสียสวนใหญ 

 โครงการทีโ่ดดเดนคือโครงการพัฒนาลุมน้าํลําพะยัง ซึ่งไดรับพระราชทานชือ่ใหม ชือ่โครงการ

อุโมงคผันน้ําลําพะยังภูมิพัฒน  เปนการผันน้าํจากอางเก็บน้าํหวยไผ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

สูพืน้ทีก่ารเกษตรลุมน้ําลําพะยัง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ครอบคลุมพื้นทีก่ารเกษตร 1,537 ครัวเรือน 

16,600 ไร ประโยชนของโครงการนอกจากการเกษตร อุปโภค-บริโภค และยังบรรเทาอุทกภัยไดสวนหนึ่ง 
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ทั้งประชาชนยังมีการขุดสระจํานวนมาก มีการขุดลอกลําหวย โครงการนี้ถือเปนชัยพัฒนาจริง ๆ  เพราะทรง

เร่ิมทําต้ังแตไมมีนํ้า เมื่อกอนประชาชนใชนํ้าคางทําการเกษตร ปจจุบันราษฎรมีอาชีพมีฐานะดวยทฤษฎีใหม

อยางเปนรูปธรรม ทีส่ําคัญประชาชนยังไดเรียนรูรวมกันในการใชน้ํา มีสวนรวมจัดตัง้กลุมผูใชนํ้าถึง 72 กลุม 

มีคณะกรรมการบริหารกลุมผูใชน้าํทีเ่ขมแข็งและพัฒนามากขึน้ตามลําดับ ถือวาเปนการเรียนรูรวมกัน เปน

การมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปนการสงเสริมระบอบการปกครองประชาธิปไตยอยางเปนรูปธรรมในทาง

ปฏิบัติไดเปนอยางดี  หากจะแบงโครงการพัฒนาลุมน้าํลําพะยังวาอยูในกลุมโครงการทีส่มบูรณ โครงการที่

ยังใชประโยชนไมเต็มที่ โครงการที่มีปญหาอุปสรรค จะมีทั้ง 3 กรณี คือ ถือวาสมบูรณเต็มทีท่ี่มีการกอสราง

สมบูรณใชประโยชนเต็มที่สมบูรณ เปนความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ หากจะมองในเร่ืองการใชประโยชน

ไมเต็มทีก่็ยังไมเต็มที ่เพราะชาวภูไทมีวัฒนธรรมบางฤดูกาลทีเ่วนวรรคการทํานา ประกอบกับปลอยสัตว

เลี้ยงมากัดกินพืชผักที่ทํา บางชวงจึงเวนวรรคไปเฉย ๆ อีกสวนหนึ่งคือตนน้าํของอางเก็บน้ําบางชวงก็ขาด

แคลน แหลงตนน้ําของอุโมงครับน้าํฝนอยางเดียว ไมมีแหลงน้าํอืน่ ๆ คือปญหาที่ทําใหใชประโยชนยังไม

เต็มที่ สําหรับการแกปญหาของโครงการไดมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําลําพะยังขึ้น โดยการให

ทุกสวนราชการเขาไปบูรณาการสงเสริมอาชีพใหมากขึ้น 

  

จังหวัดนครราชสมีา โดย นายไพศาล พันพึ่ง ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 

 พืน้ที่ของจังหวัดมี 12 ลานไร พื้นที่เกษตร 7 ลานกวาไร โดยมีพื้นที่ชลประทาน 7 แสนไร ดังนั้น

ความตองการเร่ืองแหลงน้ําจึงมีมาก 

 สําหรับโครงการพระราชดําริของจังหวัดซึง่ไดจากการรวบรวมตัวเลขของสํานักงานจังหวัดมี 36 

โครงการ โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริของจังหวัด เริ่มป 2520 โดยไดนําเสนอโครงการคลองโพรง

ตะเข โครงการหนองแรงเฒา  โครงการหนองหญานาง 

การบริหารจัดการ

 

โครงการฯ มีคณะกรรมการ มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ซึ่ง

การสงเสริมของเจาหนาทีใ่หแกประชาชนที่สําคัญคือ การทําทฤษฎีใหม โดยเฉพาะการมีแหลงน้าํในไรนา

ตนเอง อันจะชวยบรรเทาความเดือดรอนเรื่องการขาดแคลนน้ําได เนือ่งจากพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ 

130 ลานไร มีระบบชลประทานแค 28 ลานไร ควรที่เกษตรกรจะไดทําคูขนานกับรัฐในการสรางแหลงนํ้าใน

ไรนาของตนเอง ถาไดทําเทากับการถวายใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในแนวทางพระราชดําริของ

ทาน ตลอดจนเปนการบรรเทาแลง 

จังหวัดอุดรธานี 

 จังหวัดอุดรธานีมีโครงการพระราชดําริ จํานวน 54 โครงการ จากการสํารวจสภาพปญหาไมพบ

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ และมีคณะกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานโครงการโดยได

ยกตัวอยางโครงการฟารมตัวอยางบานจันทรตามพระราชดําริ เริม่ตัง้แตป 2548 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จเยี่ยมหมูบานยากจนที่บานจันทร โดยโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อ  
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  1. เปนศูนยเรียนรูใหเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ 

  2. เปนแหลงผลิตอาหารของชุมชนที่สะอาดและถกูตอง 

  3. เปนแหลงจางงานและสรางอาชพีใหแกราษฎร ลดการวางงาน ลดการอพยพเขาสูกรุงเทพฯ  

  4. เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 ปจจุบันมสีมาชกิโครงการ 76 คน กิจกรรมที่ดําเนินการคือการปลูกผักกินใบ ผักกินผล งานสวนใหญ

เนนการเก็บขอมูลสถิติวาพืชแตละชนิดเหมาะกับพื้นที่ตําบลบานจันทรหรือไม มีกิจกรรมดานปศุสัตว 

ประมง กิจกรรมหมอนไหม กิจกรรมดานแมลง (เลี้ยงจ้ิงหรีดทองขาว ทองดํา) 

 

จังหวัดหนองคาย โดย นายสาโรช แสงอรุณ รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย 

จ ังหวัดม ีโครงการพระราชดําร ิ 19 โครงการ โดยการบริหารจัดการโครงการไดแตงตั ้ง

คณะกรรมการติดตามกํากับดูแลขยายผลการดําเนินการโครงการพระราชดําริ และยังมีคณะทํางานกํากับดูแล

ขยายผลการดําเนินงานโครงการของจังหวัดหนองคายใน 3 ลักษณะ คือ โครงการทีป่ระสบความสําเร็จและ

ขยายผลออกไปได โครงการที่ประสบความสําเร็จแตอยูระหวางการขยายผลออกไป และโครงการทีย่ังลุม ๆ 

ดอน ๆ (มีปญหาอุปสรรค) อยางไรก็ตาม โครงการสวนใหญอยูในลักษณะซึง่ประสบความสําเร็จ และอยู

ระหวางการขยายผลออกไป 

 สําหรับการดําเนินการขยายผลของจังหวัดในการขยายผลโครงการพระราชดําริออกไป พบวาได

มีการขยายผลออกไปมาก ทั้งสวนราชการตาง ๆ สวนทองถิน่ ซึง่ไดมีการนําแนวพระราชดําริไปทําเปน

โครงการกันมาก แตเราไมสามารถรวบรวมโครงการหรือติดตามโครงการไดครบถวน โดยจังหวัดตอง 

ดําเนินการรวบรวมโครงการตอไป  พรอมนี้ไดยกตัวอยางโครงการเดน ๆ  คือโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาพื้นทีลุ่ มน้าํทอน โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวันใน

โรงเรียนตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

สวนปญหาอุปสรรค

 

ของการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ คือ การทําใหโครงการยัง่ยืน ตอง

ขยายผลใหประชาชนไดสามารถดําเนินการในลักษณะทีเ่ปนเจาของโครงการได   กอนที่จะเปนเจาของ

โครงการได ตองบริหารกันดวยมือ 

จังหวัดรอยเอ็ด โดย หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดมีโครงการพระราชดําริ 10 โครงการ ซึ่งดําเนินการตั้งแตป 2537 โดยแลวเสร็จ 8 โครงการ 

อีก 2 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ คือโครงการปรับปรุงอางเก็บน้าํหวยอะคะ โครงการขุดลอกบึงกาน

ตรง โดยมีคณะกรรมการในรูปของคณะกรรมการกํากับและติดตาม ทําหนาทีบ่ริหารจัดการโครงการ  

นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงน้ํา และใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่เขามารวมสนับสนุน  เชน  สมทบเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง การบํารุงรักษา เปนตน ในสวนของ

การขยายผลโครงการไดมีการพัฒนาแบบตอยอด เชน มอบหมายใหโครงการชลประทานรอยเอ็ดดําเนินการ
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ซอมแซมดูแลรักษาแหลงนํ้าทั้งหลาย  ทั้งน้ี จะไดมีการจัดคณะไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริในที่ตาง 

ๆ เพื่อขยายผลโครงการใหครอบคลุมทั้ง 20 อําเภอ 

โครงการที่โดดเดนคือ โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรนํ้าฝน (ขุดสระน้ํา) ตําบลดอกล้ํา อําเภอปทุมรัตน 

ดําเนินการต้ังแตป 2537 เปนโครงการที่สนับสนุนสุกรใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เมื่อจําหนายสุกรไดก็

นําเงินมาสมทบรวมทุนได 70,000 บาท ต้ังเปนกลุมเกษตรกรน้ําฝนตามแนวทฤษฎีใหม ทําใหมีแหลงเก็บกัก

น้าํในการทําเกษตรไดตลอดป เปนแหลงฝกอบรมใหความรูในการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรโดยทําปุย

ชีวภาพ ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะโดดเดนคือความเขมแข็งในการบริหารจัดการของ

กลุมเกษตรกรเอง อีกสวนหนึง่คือสวนราชการ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามาใหการ

สนับสนุนโครงการตาง ๆ 

ปญหาอุปสรรคไมมีปญหาในการดําเนินการ ทางจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ

พระราชดําริไปไดตามนโยบายของสวนกลาง 

 

จังหวัดหนองบัวลําภู โดย นายอารยะ จติรบรรจง รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู 

โครงการของจังหวัดสวนใหญเปนโครงการเกีย่วกับแหลงน้ํา ทัง้อางเก็บน้ํา ฝาย  รวม 12 โครงการ 

ยกตัวอยางโครงการอางเก็บน้ําหวยเหลายาง อางเก็บน้าํหวยยางเงาะ  อางเก็บน้ําหวยโซ อางเก็บน้ําบาน

คลองเจริญ โดยมีอางเก็บน้ํานํ้าพอง ซึ่งจะเปนความหวังของคนหนองบัวลําภูตอไป 

 1. มีปญหาพื้นที่โครงการอยูในพื้นที่ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติของกรมปาไม คือ อางเก็บนํ้า

บานสนามชัย 

ปญหาอุปสรรค 

 2. พื้นทีจั่งหวัดเปนลูกคลื่น เปนลอน การบริหารจัดการน้ําคอนขางยาก การลงทุนสูง การ

จะหาพื ้นที ่รับน้ ําสรางอางเก็บน้ ําก็ตองดูพืน้ที ่สงวนหวงหาม สวนใหญแหลงน้ ําที ่ไมใชโครงการ

พระราชดําริไดใชพืน้ที่ของปฏิรูปทีดิ่น กรณีที่ดินทํากินถาใชกอสรางเกษตรกรก็สูญเสียทีดิ่นซึง่เปนปญหา

สําคัญ ควรเนนในเร่ืองการกระจายนํ้า หรือสรางระบบสงนํ้ามากกวาตัวแหลงนํ้า 

 3. จังหวัดหรือองคกรปกครองทองถิ ่นหรือสวนราชการระดับจังหวัดมีขอจํากัดดาน

วิศวกรรม สวนการจะตัง้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดไมกลาดําเนินการ เพราะงบประมาณ

ตองผูกพันขามป เมื่อเปนเชนน้ีก็สวนทางกับนโยบายเรงรัดการเบิกจาย 

 

จังหวัดชัยภูมิ โดย นายเผด็ฌ โชติมณี หัวหนากลุมยุทธศาสตร สํานักงานจังหวัดชัยภูมิ 

กลาววาโครงการพระราชดําริของจังหวัดมี 20 โครงการ จําแนกเปนโครงการพระราชดําริ 18 

โครงการ และโครงการตามพระราชเสาวนีย 2 โครงการ โดยมีการติดตามประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง

โดยต้ังคณะทํางาน ในระดับอําเภอก็มีคณะกรรมการดําเนินการและติดตามผล 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ คือ  
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  1. ความแข็งของกฎหมาย โดยไดยกตัวอยางโครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง  ซึง่ริเริ่มตั้งแตป 

2538  และป 2539 ไดทําการศึกษาแลวเสร็จ จากน้ันไดดําเนินการตอเน่ืองแตไมสามารถดําเนินการได เพราะ

พืน้ทีป่ระมาณ 2,000 ไร อยูในเขตอนุรักษพันธุสัตว เขตปาไม ไดนําสาเหตุปญหานีเ้ขาสูกระบวนการของ

คณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปาแหงชาติ เพื่อพิจารณาหลายครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อป 2542 จากน้ี

จะไดนําเขาสูกระบวนการอีกครั้ง เนื่องจากไดมีผู นําชุมชนทองถิ่นและราษฎร ตลอดจนหนวยงานที่

เกี่ยวของไดพบปะหารือไดประชุมซักซอมแนวทางการแกไขปญหาอีกครัง้ที่อําเภอหนองบัวแดง  ขณะนีไ้ด

เสนอไปที่สวนกลางเพื่อรวมคลี่คลายปญหา ปจจุบันรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงวนและคุมครอง

สัตวปาแหงชาติวาจะอนุมัติใหสรางหรือไม  

 2. จังหวัดชัยภูมิมีพื้นที่ลาดเอียงไมใชพื้นที่แหงแลงและขาดนํ้าแตเก็บนํ้าไมได เมื่อฝนตก

นํ้าจะไหลเร็วมาก จะตองหาพื้นที่เก็บนํ้า 

นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการขยายผลโครงการพระราชดําริสูอําเภอ จังหวัดตั้งคณะทํางานไปดูงานที่

สกลนครและไดนําพาความคิด กรอบแนวคิด ความสําเร็จตาง ๆ มาใชกับจังหวัดชัยภูมิ โดยนําหลักทีดี่ไปสู

การปฏิบัติเพื่อเสริมโครงการพัฒนาแหลงน้ําอางเก็บน้ําบานโนนเหมา ซึ่งเปนพื้นที่ที่สามารถสงเสริมครบ 

วงจรไดทั้งภาคเกษตรและกสิกรรม จึงไดดําเนินงานโครงการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนอางเก็บน้ําบานโนนเหมา

ใหประสบความสําเร็จสูงสุดในการแกปญหาประชาชนใหการขยายผลโครงการพระราชดําริเปนจุดระเบิด

ของตนแบบอันจะนําไปสูพืน้ที่อื่น โครงการนีจึ้งเปนโครงการโดดเดนของจังหวัด โดยคุณกาญจนา  นิตยะ 

หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว กลาวถึงโครงการอนุรักษพันธุพืชและพันธุสัตว โครงการสวนสัตว

ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร นิเวศวิทยา โครงการนีม้ีความ

ทาทายวาทําอยางไรใหปาภูเขียวยังคงอยู และคงอยูตลอดไป ซึ่งไมใชเรื่องงายเพราะกระแสในการใช

ประโยชนในพื้นที่มีมากมาย ตองหาแนวรวมในการอนุรักษซึ่งจําเปนอยางมาก 

 

จังหวัดมหาสารคาม โดย นายสุทธินันท  บุญมี รองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม 

กลาววาลักษณะภูมิประเทศไมมีภูเขา โดยพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3 ลานไร เปนพื้นที่เกษตร 250,000 

ไร (76 เปอรเซ็นต) การพัฒนาแหลงน้ําจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากทีสุ่ด การบริหารจัดการโครงการมี

คณะกรรมการบริหาร โดยมีโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 12 โครงการ (ยังไมรวมโครงการของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี) โดยไดยกตัวอยางโครงการภูมิปญญาแหงแผนดินขยายผลสูปวงชนชาวไทย โครงการศูนยศิลปา

ชีพ โครงการฟารมตัวอยาง 

การดําเนินการของจังหวัดเนื่องจากราษฎรมีความตื่นตัวไดทําฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว อยางตอเนือ่ง ขณะนี้มี 3-4 ฎีกา กลายเปนวาขณะนีห้ากมีความเดือดรอนราษฎรจะทําฎีกาโดยไม

ผานหนวยงานราชการ ซึ่งจะตองหาแนวทางดําเนินการตอไปวาควรทําอยางไร จริง ๆ แลวจะมุงเนนการ

ขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ โดยโครงการที่มีอยูแลวจะใชงบประมาณของกลุมจังหวัดในเร่ืองน้ํา 
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ดิน ปุย ตลอดจนมีการจัดทีมไปศึกษาโครงการที่ศูนยศึกษาฯ ภูพานฯ เพือ่ขยายผลการดําเนินงานโครงการ

ตอไป 

โครงการดีเดน คือ โครงการฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ ซึ่งไดเสด็จเมือ่ 15 ธันวาคม 2548 มีวัตถุประสงค คือ การเปนแหลงจางงานในพืน้ที่ 

แหลงอาหาร แหลงเรียนรู และแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ประโยชนที่เกิดขึ้นคือราษฎรมีรายไดเพิ่มขึ้น มี

แหลงอาหาร และเปนแหลงเรียนรู 

ปญหาอุปสรรค  การที่ประชาชนไมยอมรับแนวทางในการดําเนินงาน แมจะไดไปดูงานจากที่

ตาง ๆ มากย็งัใชแนวความคดิในแบบด้ังเดิม จําเปนตองขายแนวความคดิในการพฒันาดิน พฒันาแหลงนํ้า 

ขอเสนอแนะ กปร. ควรรวมประชุมติดตามกับจังหวัดทุก ๆ 6 เดือน  เพื่อกระตุนเจาหนาที่ให

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตอไป 

 

จังหวัดเลย โดย นายชัยพัฒน  หิรัญเลขา  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย 

การบริหารจัดการ

 

โครงการของจังหวัดมีการตัง้คณะกรรมการโดยมีจุดทีเ่นนหนักคือการขยายผล

การสนับสนุนใหพี่นองประชาชนนําองคความรูจากการขยายผลไปสูการปฏิบัติ  เพือ่ใหประชาชนเกิด

จิตสํานึกในการรักและหวงแหนโครงการ สวนโครงการพระราชดําริในจังหวัดมี  9 โครงการ โดยได

ยกตัวอยางโครงการบานเล็กในปาใหญ ผานาง-ผาเกิ้ง โครงการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติผาบาว-ผาสาว 

โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ  อางเก็บน้าํหวยน้าํสวย โครงการฟนฟูอาหารชาง พรอมกับได

ยกตัวอยางโครงการดีเดน คือโครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เปน

ศูนยสาธิตการทําปศุสัตวผสมผสานกับการทําเกษตรดานอ่ืน ๆ โดยยึดหลักการเกษตรอินทรียเพือ่ใหราษฎร

เขามาศึกษาดูงานและเปนสถานทีฝ่กอบรมใหความรูเพื ่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เมื่อใหความรูแลวจึงไดสนับสนุนพันธุพืชพันธุสัตวใหเกษตรกรนําไปผลิตเพือ่เปนอาหารบริโภค

ในครัวเรือน และจําหนายเปนรายไดอีกทั้งมอบใหโรงเรียนนําไปเปนอาหารของนักเรียน 
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดย นายสุวัฒน เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร. 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 8 

ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (10 จังหวัด) 
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553  

ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน ราชาออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปงบประมาณ 2553 คร้ังที่ 8 
 สรุปไดดังน้ี คือ 

1. ตอไปหากพูดถึงจังหวัดแตละจังหวัด จะรูวามีโครงการพระราชดําริจํานวนเทาใด มีสถานะเปน

อยางไร ปญหาตรงไหน อุปสรรคตรงไหน  

 2. หลังจากไดโครงการทัง้หมด จะเนนการขยายผลใหโครงการเกิดประโยชนกับประชาชนมาก

ที่สุด ติดขัดหรือมีปญหาอยางไร จะไดรวมมือกันขับเคลื่อนการใชประโยชนของโครงการ 

3. ไดเห็นตัวอยางของการบริหารจัดการที่ดี คือ 

 -  มีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่แนชัดที่ติดตามดําเนินการ หากคณะกรรมการเขมแข็ง 

จะดีมาก 

 -  มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 

 -  การมีสวนรวมของประชาชน ตองใหประชาชนเปนคนคิด เปนคนรวม เปนเจาของ เปน

คนจัดการ เปนคนดําเนินการ เพื่อประโยชนของประชาชนจริง ๆ 

  - การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการพระราชดําริวาในจังหวัดมีอยูเทาใด ประชาชนจะ

ไดรับทราบวาโครงการตาง ๆ เกิดขึ้นแลว และเปนประโยชนกับประชาชน 

หลังจากสํานักงาน  กปร. ไดรับขอมูลจากจังหวัดเรียบรอยแลว จะไดนําขอมูลไปวิเคราะหและหา

แนวทางทีเ่ปนรูปธรรมในการขับเคลือ่นโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริทีม่ีอยูทัว่ประเทศทัง้ 4,000 

โครงการ เกิดประโยชนกับพีน่องประชาชนมากทีสุ่ด ซึง่จะทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงมี

ความสุขที่เห็นประชาชนมีความสุข 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ลําดับท่ี จังหวัด จาํนวนโครงการ แหลงงบประมาณจังหวัด(3) 

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

1 จังหวัดขอนแกน 17 63 36 22 2 

2 จังหวัดกาฬสินธุ 16 13 1 10 ไมมีขอมูล 

3 จังหวัดนครราชสีมา 24 77 17 47 2 

4 จังหวัดอุดรธานี 36 61 13 11 18 

5 จังหวัดหนองคาย 9 19 ไมมีขอมูล 15 1 

6 จังหวัดรอยเอ็ด 7 8 2 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 

7 จังหวัดหนองบวัลาํภู 8 10 5 1 ไมมีขอมูล 

8 จังหวัดชัยภูมิ 10 20 ไมมีขอมูล 3 ไมมีขอมูล 

9 จังหวัดมหาสารคาม 7 12 8 4 ไมมีขอมูล 

10 จังหวัดเลย 7 5 ไมมีขอมูล 2 2 

 รวม  10   จังหวัด 141 288 102 115 25 

  

 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 8 พ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553  เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ  โรงแรมพูลแมนขอนแกน ราชาออคิด  จังหวัดขอนแกน  
 

 
 

เวลา  08.30 – 09.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา  09.30 – 09.45 น.  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกนกลาวตอนรับ 

เวลา  09.45 – 10.00 น.  กลาวรายงาน โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

เวลา  10.00 – 10.15 น.  พิธีเปดการประชุม โดย ฯพณฯ นายอําพล  เสนาณรงค  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 15 นาที) 

   -   จังหวัดขอนแกน, จังหวัดกาฬสินธุ,จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา  12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน 

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

- จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดรอยเอ็ด, 

    จังหวัดหนองบวัลาํภู 

เวลา  14.15 – 14.30 น.  อาหารวาง 

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

-  จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดเลย 

เวลา  15.45 – 17.00 น.  สรุปผลการประชุมและพิธีปดการประชุม 

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



1

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

1 นายอําพล  เสนาณรงค องคมนตรี

1 นายธนฤทธิ์  รัชตะประกร เจาหนาที่

2 นายศิริศักดิ์  เปรมปยะวัฒน เจาหนาที่

1 นายสุทธา  จิตรธนบรรจง วิทยากร ปฏิบติการ

1 นายทวี  เต็มญาณศิลป ผูอํานวยการกลุมกิจกรรมพิเศษ

1 นายศิวศักดิ์  วาณิชรักษ ผูอํานวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ

2 นายสงกรานต  ไชยทอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ชํานาญการ

3 นางสาวชฎารัตน  ชมพูวิก นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ

1 นายทศพร  ศรีศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตว

และสุขอนามัยที่ 4 จังหวัดขอนแกน

2 นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตวจังหวัดขอนแกน

1 นายเชิดศักดิ์  วงษกมลชุณห หัวหนาผูตรวจราชการ

2 นายกุศล  คงฤทธิ์ ประมงจังหวัดขอนแกน

3 นายเดชา  รอดระวัง ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

ขอนแกน

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

สํานักราชเลขาธิการ (1)

มูลนิธิชัยพัฒนา (2)

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

กรมชลประทาน (1)

กรมสงเสริมการเกษตร (3)

กรมปศุสัตว (2)

กรมสงเสริมสหกรณ (1)

กรมประมง (3)



2

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

1 นายปริญญา  เขียวดี นักวิชาการสหกรณชํานาญการ

1 นางอรอุมา  ยิ้มแต นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

2 นายไพศาล  ดุลยพัชร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

1 นายสมยศ  กีรติวุฒิกุล ผูอํานวยการสวนโครงการพระราชดําริฯ

2 นายธรรมนูญ  อัครพิมต ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 7

1 นายสุพัฒธ  สุขถาวร เจาพนักงานปาไม

1 นายบุญเสริม  จิตเจนสุวรรณ ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองที่

1 นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล

1 พ.ต.อิศเรศ  จินดาศรี ผช.หน.กร.กกล.สุรศักดิ์มนตรี

1 พันตรี อมร  แกวมูล รอง หน.กลุมงานขาว กอ.รมน. 

จ.ขอนแกน

1 นายชนะไชย  วัฒนา ผอ.ศูนยฯ

ศูนยศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (5)

กองทัพภาคที่ 2 (1)

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (1)

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (1)

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (1)

กรมพัฒนาที่ดิน (2)

กรมการปกครอง (1)

กรมปาไม (2)



3

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

2 นายวัชรพงศ  ศรีสําราญ กพบ.ศร.ภูพาน

3 นายกิติพงษ  ทองทา นักประชาสัมพันธุ

4 นางสาวภรภัทร  ดาวศรี นักประชาสัมพันธ

5 นายกวีพล  เผือกขํา นักวิชาการพัฒนาการเกษตร ปฏิบัติการ

1 นางศิริพร  เกษรนํา สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา

2 นายภูดิท  ภัทรสกุลเชฎฐ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนครราชสีมา

3 นายไพศาล  พันพึ่ง สํานักงานชลประทานจังหวัดนครราชสีมา

4 นายยงชัย  เศรฐญาติ เจาหนาที่

5 นายชาญชัย  ชัติโรพัฒนา เจาหนาที่

1 นายเผด็ฌ  โชติมณี หัวหนากลุมงานยุทธศษสตรการพัฒนาจังหวัด

2 นายนพรัตน  แกวสิงห นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

3 นายสมบัติ  มีลักษณะสม นายชางชลประทานอาวุโส

4 นายวรรณชนก  สุวรรณกร เขตภูเขียว

5 นางสาวกาญจนา  นิตยะ หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาเขียว

6 นางสาวกาญจนา  ลิ่วรัตน สํานักงานจังหวัด

1 นายพิทยา  สุนทรวิภาต รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด

2 นายสรสิทธิ์  ฤทธิสรไกร หัวหนาสํานักงานจังหวัดรอยเอ็ด

3 นางสาวสิริมา  วัฒโน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

4 นางสาวควีนส  ชาชิโย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

5 นายเอนก  ไชยคําภา นายชางชลประทานอาวุโส

6 นางสาวพิมพิกา  ดวงพัสตรา นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

7 พ.จ.ต.อัศนัย  คีรี เลขานุการ

8 นางสาวณัฎฐิยา  ดิษผล นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ

จังหวัดรอยเอ็ด (9)

จังหวัดชัยภูมิ (6)

จังหวัดนครราชสีมา (5)



4

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

9 นายเดชา  ชนะชัย เจาหนาที่

1 นายอุดมศักดิ์  จรกิจ รองผูวาราชการจังหวัดเลย

2 นายชัยภัทร  หิรัญยเลขา หัวหนาสํานักงานจังหวัดเลย

3 นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตวจังหวัดเลย

4 นายบุญชวย  จําปาแซม ผูอํานวยการโครงการชลประทานเลย

5 นายบัญญัติ  ศรีอุทัย หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

6 นายทนง  สุวรรณสิงห นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

7 นายพจน  ยิ่งคําแหง เจาหนาที่

1 นายสาโรจช  แสงอรุณ รองผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

2 นางธิมาภรณ  ปญญา หัวหนากลุมงานยุทธศษสตรการพัฒนาจังหวัด

3 นายกฤติธี  โสคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

4 นายวิเชียร  พงษเมษา นายชางชลประทานอาวุโส

5 นายกฤษณะ  บุบผา เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน

6 นายโอภาส  อินทะวะระ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

7 นายพินิตย  โนวะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

8 นายปรีชา  ยอดสงา นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

9 นายสุระพงษ  ศรีปยะพันธุ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

10 นายพูลศักดิ์  ศุภเจียรพันธ นักวิชาการปาไมชํานาญการ

11 นายไชยพิชิต  สอนสมนึก เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน

12 นายพันศักดิ์  อุทัย เจาหนาที่บันทึกขอมูล

1 นายชยพล  ธิติศักดิ์  รองผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี

2 นายเทวัญ  สรรคนิกร หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุดรธานี

3 นายสมพร  ดํานุย ผูอํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี (25)

จังหวัดหนองคาย (12)

จังหวัดเลย (7)



5

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

4 นายทวีศักดิ์  ศรีวรขาน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

5 นายวิชา  จันทรกลม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

6 พันตํารวจโท ปฐมพงศ  นกอยู รองผูกํากับการ 

กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24

7 นายสันติวัน  เชียงสอน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

8 นายปรเมนทร  วังคําแหง หัวหนางานบริหารทั่วไป

9 นายศักดิ์สิทธิ์  ขวัญยืน นักวิเคราะหนโยบายและแผน

10 นายวรนุช  พรหมมา ผูอํานวยการสวนจัดการน้ําและบํารุงรักษา

11 นางสจีกร  ลิมปกรณกุล กวบ.1/05

12 นายสดม  อินทะแสน ยส.ชป.1

13 นายยรรยง  สัตยกิจขจร ผคส.2/05

14 วาที่ร.ต.สุรัสมิ์  ประเสริฐธรรม ประธานสหกรณรานคา

15 นายชวิศ  ปองขันธ เจาพนักงานปกครอง ชํานาญการ

16 นายรินทอง  สัตตพนธ สํานักงานจังหวัดอุดรธานี

17 นายสุทธิดล  วงษจันฟา นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

18 นายวิรัตน  พิทักษหงษ ผูจัดการฟารมตัวอยาง

19 นายสิทธิ์พงษ  มูลเทพ เจาหนาที่ฟารมตัวอยาง

20 สมคิด  หลาสกุล กวบ. .2/05

21 จําเนียร  กิ่งกาน เจาหนาที่

22 วิรัตน  บุญพวงทอง เจาหนาที่

23 สุรชัย  ดวงพิมพ เจาหนาที่

24 บุญเดช  หงษาคํา เจาหนาที่

25 นรินทร  สัตตะพันธ เจาหนาที่

1 นายอารยะ  จิตรบรรจง รองผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลําภู

2 นายเอกชัย  รัตนโสภา หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

3 นายชินชัย  สุชาติพงศ ผูอํานวยการโครงการชลประทาน

จังหวัดหนองบัวลําภู (10)



6

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

หนองบัวลําภู

4 นางสาวมาลินทร  พันธุเดช ลูกจางชั่วคราว

5 นายมาตรา  แกวจินดา นายชางชลประทานอาวุโส

ผูอํานวยการโครงการกอสราง 1

6 นายไพศาล  เปรมจิตต นายชางชลประทานอาวุโส

หัวหนากลุมงานกอสราง 5/1/05

7 นายอธิวัฒน  ชาติสอน เจาหนาที่พิมพดีด

8 นายกิตติสาร  สรติวงศ เจาหนาที่ชลประทาน

9 นายศิริพงษ  ธรรมวิเศษ เจาหนาที่ชลประทาน

10 นายอัศวิน  แจมใส เจาหนาที่ชลประทาน

1 นายพยัต  ชาญประเสริฐ รองผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

รักษาราชการแทน ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

2 ม.ล.อนุมาศ  ทองแถม ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 6 จ.ขอนแกน

3 นางชลพรรษ  ดีมา ผูชวยจาจังหวัดขอนแกน

4 นายอภิรักษ  ศรีสุข นายชางชลประทานชํานาญงาน

โครงการชลประทานขอนแกน

5 นายทองปกษ  ไทธานี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญงาน

สํานักงานจังหวัดขอนแกน

6 นายณรงคฤทธิ์  ออนชอย เกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน

7 นายจํารัส  เที่ยงธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน

8 นางปราณี  สีหบัณฑ ผูอํานวยการสวนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

9 นางพัชนี  อาภรณรัตน นักวิชาการปฏิบัติการ

10 นางสาววัชราภรณ  จันทบุตร นักวิชาการปฏิบัติการ

11 นายธวัฒน  พลอยโสภณ รองผูวาฯ

12 นายจรัญ  ดวงศรี หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ

จังหวัดขอนแกน (31)



7

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

13 นายคุมพล  บรรเทาทุกข หัวหนาสํานักงานจังหวัด

14 นายไพฑรูย  พรหมเทศ สสอ.พระยืน

15 นางสาวภัคจิรา  สรอยบับ นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

16 นายวิจิตร  หงสกาญจนกุล เจาหนาที่

17 นายอําพล  จินดาวงศ นักวิชาการประมง

18 นายสุทธิพงศ  เจี่ยงพานิช ผคส. 1/06

19 นายเกริกไกร  ศิริวัฒนกูล วิศวกรชลประทานชํานาญการ

20 นายปรัชญ  นาโส เจาหนาที่

21 นางสาวนงนุช  แซเจีย นักวิชาการปาไม ชํานาญการ

22 นางสาวจุฬาภณ  ภางตัน เจาหนาที่

23 นางดวงรัตน  สุธาะรรม พนักงานพิมพดีด

24 นายพัชรพล  ดาดชัย นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ

25 นายพนม  ศรีกันหา เจาหนาที่

26 นายสมมิต  แสนภูมิ เจาหนาที่

27 นายคํามี  เจียรโป เจาหนาที่

28 นายประสาท  เพียรไพวรรณ เจาหนาที่

29 นายกิตติพงษ  เบี้ยวโกฏิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

30 นายไพสาล  โลหะพัน เลขานุการ

31 นายสังขทอง เจาหนาที่

1 นายสมศักดิ์  ขําทวีพรหม รองผูวาฯ

2 นายสมหมาย  ดอกบัว นายชางชลประทานชํานาญงาน

3 นายอําพล  ตมโคตร นายชางชลประทานชํานาญงาน

4 นายธวัชชัย  ศรีธเรศ นายชางชลประทานชํานาญงาน

5 นายเรืองโชค  ชัยดํารงคกุล นายชางชลประทานอาวุโส

6 นางสาวอัมพรพรรณ  อภิรักษากร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

7 พระมหาสุภาพ  พุทฺธวิธิโย ศูนยพัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ

8 นายทนงสิทธิ์  ภูทะวัง นักบริหารงานนโยบายฯ

จังหวัดกาฬสินธุ (15)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

9 นายบุญกวาง  เนตรเสนา นักบริหารงานทั่วไป

10 นายแสวง  วุทรัพย ปลัดอําเภอ

11 นายกิตติพงษ  นิจจอหอ หน.กลุมงานวิศวกรรมคส.2/06

12 นายสมโชค  ภูมิทอง เลขานุการ

13 นางทัศนีย  คําสวัสดิ์ เจาหนาที่

14 นางทับทิม เกษรสม เกษตรจังหวัด

15 นายวิเศษ  คําไชโย เกษตรจังหวัด

1 นายสุทธินันท  บุญมี รองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม

2 นายวินัย  ตรงจิตพิทักษ หัวหนาสํานักงานจังหวัดมหาสารคาม

3 นายวรรัตน  ประวาลปทมกุล ผูอํานวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม

4 นางจันทรเพ็ญ  ศักดิวงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม

5 นายมาวิน  วัฒนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานจังหวัดมหาสารคาม

1 นางบุญสิตา  จันธวินะหุ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

2 นายชัยวัฒน  ลวนโพธิ์กลาง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

1 นายสมชาย  จริยานันทกุล รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

2 นายภมรพรหม  กุลพรหม ผูอํานวยการกองชาง

3 นายพงษชัย  สาวะรีพล หัวหนาฝายผังเมืองและสิ่งแวดลอม

1 นายมังกร  ยนตตระกูล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด

2 นายศิริชัย  สะอาด ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ (3)

องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ด (3)

องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา (2)

จังหวัดมหาสารคาม (5)



9

ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

ปฏิบัติหนาที่ ผอ.รองสงเสริม

3 นายรัตนศักดิ์  อุดมฤทิ์ เจาหนาที่

1 นางเจียมจิต  เรงพุฒิพงษ รองปลัด อบจ.เลย

2 นางสาวอัมภา  สรอยจันดา เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

1 นายสุรกิจ  เนื่องลี นักบริหารงานชาง ชํานาญการ

อบจ.หนองคาย

1 นางนิลวรรณ  รสหวาน นักบริหารงานทั่วไป ชํานาญการ

2 นายธีระยุทธ  วิวัฒนาชาง วิศวกร ชํานาญการ

1 นายประดิษฐ  เมืองงาม นักพัฒนาชุมชน

2 นายผาสุข  เจือจันทนศักดิ์ นักบริหารงานชาง ชํานาญการ

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง

3 นายประเสริฐ  ชมนาวัง นักบริหารงานนโยบายและแผน ชํานาญการ

1 นายเทพมงคล  ประดาพล นักบริหารงานนโยบายและแผน

1 นายโกศล  คาดพันโน รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม

1 ธิดารัตน  ภานาดี นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการ

สื่อมวลชน (29)

องคการบริหารสวนจังหวัดเลย (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี (2)

องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู (3)

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (1)

องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม (1)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

2 นายมานะชัย  บุญสั่ง นายชางไฟฟา ชํานาญงาน

3 นายกฤษฎากร  สีหวงษวิลากิจ นายชางไฟฟา ชํานาญงาน

4 นายจิรพงษ  วจิสุทธพานิช นายชางไฟฟา

5 นายพงษศักดิ์  สนธสอน เจาหนาที่

6 นางเสาวลักษณ  ภูมิกุล เจาหนาที่

7 นางสาวสิกิตตรี  เกิดมงคล ผูสื่อขาว Home TV

8 เสริมศักดิ์  ศณีษะพล ผูสื่อขาว

9 รณชิต  ชายเจริญ ผูสื่อขาวเคเบิ้ล

10 นฤมล ภูชัยภูมิ ผูสื่อขาวเคเบิ้ล

11 เนตรชนก  ไชยะคํา ผูสื่อขาว NBT

12 สรวิทธิ์  มวนใจ สทท.จ.ขอนแกน

13 จิตติมา  แสวงดี ผูสื่อขาวหนังสือพิมพแนวหนา

14 สุพัตตรา  ศุภสร บรรณาธิการ หนังสือพิมพ

15 มยุรี  อัครบาล ผูสื่อขาวเครือเนชั่น

16 นางจุฑารัตน  โสภานี ประชาสัมพันธจังหวัด

17 นายฤทธิ์เดช  โคตรมา นักประชาสัมพันธ ชํานาญการ

18 นายชยุต  อนุสุริยา ผูสื่อขาว

19 นายอุทัย อัคขละจันทร ผูสื่อขาว

20 ฉัตรสุดา  ดรูอินทร ผูสื่อขาว

21 อัครากร  เกตุทะวงศ TV.7 ชางภาพ

22 ดุสิต  แปะสกุล TV.7 ชางภาพ

23 วรเดช  ปรีดาพันธุ ผูสื่อขาว

24 ธงไชย  มนตรี ผูสื่อขาว

25 ธงชัย  ศรีโรจน ถายทอด

26 เพชรรัต  ไชยกาล ผูสื่อขาว

27 สันติพล  พลบุตร ชางภาพ

28 เพชรรัตน  วังระหา นักสื่อสารมวลชน

29 ประเทือง  มาปะโท ชางภาพ
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

1 เพ็ญภูมิ  เกิดสุวรรณ พยาบาล

2 ภัทวีร  สรอยสุวรรณ เทคนิคการแพทย ชํานาญการพิเศษ

3 นางสาวประไพวัลย  ชุมแสงชาญ วิทยากร ชํานาญการพิเศษ

4 นายวิบูลย  อยูยงวัฒนา เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ

5 นางอมรรัตน  จันทรสุข นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

6 นายนันทศักดิ์  งามจิตร เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ

7 นายอาทิตย  สุทธิสาร เจาหนาที่

8 นางจุฑาลักษณ  ผั้นศิริ พยาบาล ชํานาญการ

9 นางสาวอรทัย  สิริเสรีภาพ นักกายภาพผาตัดเชี่ยวชาญ

10 นางอมรา  แกวบุญเรือง พยาบาล

11 นางเสาวลักษณ  ยุภากร พยาบาล

12 นางพรเพ็ญ  เจียววิเศษ พยาบาล

13 นางกมลวรรณ  กามะประสิทธิ์ นักเทคนิคการแพทย

14 นางณัฏฐณิชม  อังคสุวรรณ นวก.เงินและบัญชี ชํานาญการ

15 นางกุสุมา  พรหมวิศาสตร พยาบาล

16 นางศิริกุล เมธีวีรังสรรค นวก. การตลาด

17 นางอัญชลี  อังศธรรมรัตน เภสัชกร ชํานาญการ

18 นางจันทรเพ็ญ  กิจประเสริฐ พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

19 นางสาวปรานี  มาทํามา นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

20 นายเทวราช สุมังเกษตร นายแพทย

21 นายกิตติศักดิ์  ประคองสิทธิ เจาหนาที่

22 นางประไพ  เจริญผล นักโภชนาการ ชํานาญการพิเศษ

23 นายยุทธพงศ  หมื่นราษฎ นักวิชาการสาธารณสุข

24 นางพัชราภรณ  เย็นสําราญ นักวิชาการสาธารณสุข

25 นายณุชิน  สุขเกษร นักวิชาการสาธารณสุข

26 นายสิทธิเกศ  สุรเสถียร ผูอํานวยการโรงพยาบาล

27 นายคะนอง  หาวหาญ เจาหนาที่

28 นายจรูญ  ดวงพร สาธารณสุข

วิทยาลัยการศึกษาสาธารณสุขสิรินธร (52)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

29 นางสากาญจนา  บุตรชาญ พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

30 นายวุฒิชัย  สําราญ เจาหนาที่

31 นางสาวสุจิตรา  ภัทรภูมิ เภสัชกร

32 นางธนัชพร  สิริยากรณ นักวิชาการสาธารณสุข

33 นางพงางาม พงศสุรวิทย นักสังคมสงเคราะห

34 นางมณีรัตน  มโนรมยสกุล พยาบาล

35 นางพรพรรณ  ขําพินิช พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

36 นายสุรพล  สมทรัพย เจาหนาที่

37 นางสาวดวงดาว วงษพระลับ นักทรัพยากรบุลคล

38 นางกําไฮ  จันทรอยู นักวิชาการตรวจภายในชํานาญการ

39 นางเปรมจิต  ชนะพาย พยาบาล

40 นายประชุมพล  โคตรพันธ นักวิชิการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ

41 นางสาวศุภษร ไชยพรพัฒน  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

42 นางสุมาลี  ใหมดาม นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ

43 นางสานฤมล  พรหมพิบาล พยาบาล

44 นางสุธีรา  งามจาสีนาม พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

45 จาเอกทวี  คุณรัตน  นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ

46 วัชรี  เอี่ยมอิ่มสาระ พยาบาล ชํานาญการ

47 นางจุรีรัตน  กดเจริญยศ พยาบาล

48 นางสาวเกศกาญจน  บัวผัน พยาบาล ชํานาญการพิเศษ

49 นายยอดชาย  กลมศิลป นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการพิเศษ

50 นายอัครเดช  กลิ่นพิบรูล พยาบาล ชํานาญการ

51 นายวิกรานต  ขอธิภรณ พยาบาล ชํานาญการ

52 นางสาวน้ําทิพย  บรรลุผล เจาหนาที่ธุรการ

1 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร.

2 นายสุวัฒน  เทพอารักษ รองเลขาธิการ กปร.

3 ม.ล. จิรพันธุ  ทวีวงศ รองเลขาธิการ กปร.

สํานักงาน กปร. (28)
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ชื่อ/สกุล ตําแหนง

รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

แยกตามหนวยงาน 

ลําดับที่

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 นายดนุชา  สินธวานนท รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

10 นางสุวรรณา  พาศิริ รก. ที่ปรึกษาดานประสานงานโครงการ

11 นายชัชชัย  ภูวิชยสัมฤทธิ์ ผูอํานวยการกลุมประสานงาน

โครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12 นายนรินทร กาญจนฤกษ ผูอํานวยการกลุมติดตามประเมินผล

13 นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล ผูอํานวยการกลุมแผนงาน

14 และเจาหนาที่สํานักงาน กปร.จํานวน   15  คน



 

 

 

 

ภาพการประชุมเชิงปฏบัิติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
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