
ค ากล่าวรายงาน 
โดยหัวหน้าส านักงานจงัหวัดเชียงใหม ่

(นายชูชีพ พงษ์ไชย) 
ในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปี 2560 
ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม ่
--------------- 

กราบเรียน  ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ท่านประจวบ กันธิยะ) 
 

  ในนามของคณะผู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 ขอขอบพระคุณท่าน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ท่านประจวบ กันธิยะ) ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 ในวันนี ้
 

  จังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ งบพัฒนาจังหวัด ประจ าปี 2560 
งบประมาณจ านวน 11,800,000 บาท ประกอบด้วย 11 กิจกรรม โดยในกิจกรรม
ที่ 2 การเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน และเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการ
อบรมการให้ความรู้ และปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้
มีส่วนร่วม โดยมีส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยด าเนินการ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2560 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้น าองค์ความรู้จาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัด
เชียงใหม่ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างยั่งยืน  
  3. เพื่อ เป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
ในทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  

/ โดยมี... 
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  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการประสานงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ ผู้น าชุมชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนรวม 200 คน โดยเนื้อหาการอบรมในช่วงเช้าวันนี้ 
ได้รับเกียรติจากท่านผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 3 (คุณวิกรม  
คัยนันทน์) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) จะมาบรรยายในหัวข้อ “การสืบสาน รักษาต่อยอด 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่” และในช่วงบ่ายจะเป็นการ
บรรยายหัวข้อ “การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดท าแผนงาน / โครงการ เพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่  รวมถึงการ
มอบหมายภารกิจและชี้แนวทางการคัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
โครงการพระราชด าริ โครงการหลวง  โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ที่เป็นโครงการดีเด่นของอ าเภอ (Best Practice)  

  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (ท่านประจวบ กันธิยะ) ได้กรุณากล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 
ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน และเยาวชนให้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดเชียงใหม ่และมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ  
 
 

................. 
 
 
 
 
E:งานยุทธศาสตร์/โครงการพระราชด าริ/ศูนย์ประสานงาน/ค ากล่าวรายงาน 

 



ค ากล่าว 
 ในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปี 2560 
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่(นายประจวบ กันธิยะ) 

ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

--------------- 

ท่านผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่  3 (คุณวิกรม คัยนันทน์ )   
จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)     
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการประสานงาน
การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ ผู้น าชุมชน คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่ผู้เข้ารับการอบรม และผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 

  ผมมีความยินดีอย่างยิ่ งที่ ได้มาเป็นประธานในพิธี เปิด การอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปี 2560 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน และ
เยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี ้
 

กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดกรอบนโยบายในการขับเคลื่อน 
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้เกิดรูปธรรมและสัมฤทธิ์        
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ    
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ การจัดท าระบบฐานข้อมูลโครงการ   
อันเนื่องมาจากพระราชด ารินี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ประสานงานนี้  เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์งานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่ง
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกมิติ ตลอดจน 

 
/เป็นเคร่ืองมือ ... 
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เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจ และการด าเนินงานของผู้บริหารของ
จังหวัด อีกทั้งท าหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณาการข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า 
รายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  โดยเน้นการท างานแบบบูรณาการร่วมกันของ 
ทุกภาคส่วนในจั งหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้  จั งหวัด เชียงใหม่ยั ง ได้แต่ งตั้ ง 
คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน
และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะท างาน
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้
มีการบูรณาการการท างานใน 6 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต 
ด้านการเกษตร  ด้านวิถีชีวิต  ด้านการศึกษา  ด้านแหล่งน้ า  และด้านการท่องเที่ยว   
 

   การที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 ในครั้งนี้ขึ้น     
ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่ได้น าองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาขยายผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัด
เชียงใหม่ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในทุกด้าน 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเกิดเครือข่ายในการท างานกับทุกภาคส่วน  
 

  บัดนี้  ได้ เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2560 
ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน และเยาวชนให้ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดเชียงใหม ่ขออวยพรให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ทุกประการ ขอบคุณครับ  

................. 
 

E:งานยุทธศาสตร์/โครงการพระราชด าริ/ศูนย์ประสานงาน/ค ากล่าวเปิด 

 


