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การประชมุทางวชิาการเพือ่เตรยีมการจัดการสปัดาหหองสมุดทั่ว

ประเทศ ครัง้ที่ ๔๖ พุทธศกัราช ๒๕๖๕   

 
 

สมเดจ็พระบรมราชชนนพีันปหลวง :                      

พระแมแหงแผนดนิ  

 

เพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหลวง                              

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

สมาคมหองสมดุแหงประเทศไทย 

ในพระราชปูถมัภสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

กรงุเทพมหานคร 

2565 
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  การประชมุทางวชิาการเพือ่เตรยีมการจดังานสปัดาหหองสมุดทัว่ประเทศ ครัง้ที ่๔๖ พทุธศกัราช ๒๕๖๕ 

เรือ่ง  “สมเดจ็พระบรมราชชนนพีนัปหลวง : พระแมแหงแผนดนิ” 

เพือ่เทิดพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง                              

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

 วนัศุกรที ่๕ สงิหาคม ๒๕๖๕   ผานระบบ ZOOM  

หลกัการและเหตผุล 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงยึดม่ันในพระปฏิญญาและ

ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุงมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาอยาง

ตอเนื่องและยาวนาน เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาของพระองคทาน ใน

วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับเปนมหามงคลพิเศษอยางยิ่ง รัฐบาลจึงไดเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค

ทานใหเปนไปอยางสมพระเกียรติ เพ่ือเปนการนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดย

จัดกิจกรรมในลักษณะถวายเปนพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในรูปแบบของกิจกรรมและโครงการเฉลิม

พระเกียรติฯ ที่สอดคลองกับโครงการตาง ๆ ของพระองค เพื่อสืบสาน รักษา ตอยอด ขยายผลใหเจริญเติบโต 

เกิดผลเปนรูปธรรม เปนการเผยแพรประชาสัมพันธสรางการรับรูเกี ่ยวกับพระราชกรณียกิจนานัปการ และ

โครงการตาง ๆ ที่พระองคทรงดำริขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและความเจริญรุงเรืองของประเทศ ตลอดจนความ

ผาสุกของประชาชนชาวไทย และเพื่อใหเยาวชนและประชาชนชาวไทยทั้งรุนปจจุบันและรุนหลัง ไดศึกษาหา

ความรูจากโครงการตาง ๆ เหลานี้  

จากนโยบายของรัฐบาลขางตน สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได จึงจัดการประชุมเพ่ือเตรียมงาน

สัปดาหหองสมุดประจำป  ๒๕๖๕ เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง : พระแมแหงแผนดิน” เพื่อให

บรรณารักษท่ัวประเทศไดรับทราบถึงพระราชกรณียกิจท่ีเปนคุณูปการตอปวงชนชาวไทย ตลอดจนแนวทางในการ

จัดนิทรรศการสัปดาหหองสมุดของหองสมุดแตละแหง เพ่ือเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีตอ

ปวงชนชาวไทย 

วตัถปุระสงคและประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันท่ี ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๖๕ 

2. เพื่อใหผู ประชุม ไดรับความรูและไดแนวทางในการจัดนิทรรศการของหองสมุดทั่วประเทศ เรื ่อง 

“สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง : พระแมแหงแผนดิน” 
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กำหนดการ 

 การประชมุทางวชิาการเพือ่เตรยีมการจดังานสปัดาหหองสมุดทัว่ประเทศ ครัง้ที ่๔๖ พทุธศกัราช ๒๕๖๕ 

เรือ่ง  “สมเดจ็พระบรมราชชนนพีนัปหลวง : พระแมแหงแผนดนิ” 

เพือ่เทิดพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง                              

เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

 วนัศุกรที ่๕ สงิหาคม ๒๕๖๕  ผานระบบ ZOOM 

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

๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. พิธีกล่าวต้อนรับ 

                                        โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม  

                                              ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พิธีเป�ด โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา หาญพล 

                                นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.  การบรรยาย เรื่อง “สมเดจ็พระนางเจาสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนั

ปหลวง : ความสุขประชาชน คอื ความรับผดิชอบราชวงศจกัร ี     

      โดย  นายวรีะ โรจนพจนรัตน                                                                    

                อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวฒันธรรม 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันป�หลวง แห่งราชวงศ์จักรี  

ในกรุงรัตนโกสินทร์ 

           โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศ ุ 

                        ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักกลางวัน 

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น. การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรม

ราชชนนีพันป�หลวง : รวมพลังแห่งความจงรักภักดี พระแม่แห่งแผ่นดิน”                                                                                         

             โดย   นางศรัณย์พร เช้ือชาญ 

       บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี/  

       ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

๑๔.๓๐ น.   พิธิป�ด  มอบวุฒิบัตรส่งผ่านอีเมล์หลังตอบแบบสอบถาม 
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โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ

ในสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง 0

1 
รวบรวมโดยพูลสุข ปริวตัรวรวฒุิ12 

บุบผา ชชูาต2ิ

3 และอุดมพร เข็มเฉลิม3
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน

ปหลวงท่ีรวบรวมนำมาเผยแพรครั้งนี้  ไดมาจากเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) หัวขอ รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท้ังหมด 

(พ.ศ. 2495-ปจจุบัน) (http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/index.htm) ซ่ึงรวมโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และพระบรมวงศอีก 5 พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10) สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมกันทุก

พระองค โดยแบงโครงการออกตามภาคตาง ๆ ดังนี้ 

1. ภาคเหนือ มีท้ังหมด 17 จังหวัด มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 15 จังหวัด ดังนี้ กำแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย ตาก นาน นครสวรรค 

พะเยา แพร เพชรบูรณ พิษณุโลก แมฮองสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ และอุทัยธานี  

รวมโครงการในภาคเหนือมี 710 โครงการ 

2. ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร มีท้ังหมด 26 จังหวัด มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 14 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี 

จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระยอง 

สระแกว สิงหบุรี และอางทอง  

รวมโครงการในภาคกลางและกรุงเทพมหานครมี 84 โครงการ 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีท้ังหมด 20 จังหวัด มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 19 จังหวัด ดังนี้ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ  

 
1
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), รายชื่อโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด (พ.ศ. 2495-ปจจุบัน), สืบคนจาก http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/index.htm 

2
 กรรมการบริหารสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รวบรวมโครงการฯ ในภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต โครงการฯ ที่ไมระบุจังหวัด และความนำตอนตน 
3
 บรรณารักษชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดแหงชาติ และกรรมการบริหารสมาคมหองสมดุแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ รวบรวมโครงการฯ ในภาคเหนือ 

4
 บรรณารักษชำนาญการ สำนักหอสมุดแหงชาติ รวบรวมโครงการฯ ในภาคเหนือ  

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/index.htm
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นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 

สกลนคร สุรินทร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 

รวมโครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 297 โครงการ 

4. ภาคใต มีท้ังหมด 14 จังหวัด มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง 10 จังหวัด ดังนี้ กระบี่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ยะลา 

สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี 

รวมโครงการในภาคใตมี 166 โครงการ 

5. ไมระบุภาคและจังหวัด เปนโครงการท่ีไมระบุพ้ืนท่ี หรือมีหลายพ้ืนท่ีดำเนินการ มีท้ังหมด 3 โครงการ 

โครงการในแตละจังหวัดไดรับการจัดหมวดหมูตามประเภทของโครงการ ซ่ึงแบงออกเปน 8 ประเภท  

ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 509 โครงการ 

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 24 โครงการ 

3. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปหลวง 71 โครงการ 

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 262 โครงการ 

5. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 1 โครงการ 

6. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 13 โครงการ 

7. โครงการสวัสดิการพัฒนาสังคม/การศึกษา มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง 47 โครงการ 

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอ่ืน ๆ มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 333 โครงการ 

แตละจังหวัดอาจมีโครงการฯ ครบทุกประเภทหรือนอยกวา ข้ึนกับเนื้อหาของโครงการ 
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     จำนวนโครงการฯ แบงตามประเภทและพ้ืนท่ี 

ประเภทโครงการ 

จำนวนโครงการ 

รวม 
ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาค ตอ/น ภาคใต 

ไมระบ ุ

จงัหวดั 

1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ 265 26 152 66 - 509 

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร 14 5 3 2 - 24 

3. โครงการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 36 11 17 7 - 71 

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ 61 18 106 76 1 262 

5. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข 1 -- - - - 1 

6. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/ส่ือสาร 3 1 7 2 - 13 

7. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา 43 -- 2 2 - 47 

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการ

พัฒนาดานอื่น ๆ  
287 23 10 11 2 333 

           รวม 710 84 297 166 3 1,260 

 

 

ภาคเหนอื 

1. จงัหวดักำแพงเพชร 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการอางเก็บน้ำคลองคะยุค ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (19 มีนาคม 

2536) 

2. โครงการอางเก็บน้ำอุดมทรัพย บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด

กำแพงเพชร (21 กุมภาพันธ 2537)  

3. โครงการขุดลอกคลองบานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  

(23 กุมภาพันธ 2538)  

4. โครงการขุดสระเก็บน้ำบานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  

(23 กุมภาพันธ 2538)  

5. โครงการขุดสระเก็บน้ำ 13 แหงบานเล็กในปาใหญ (งานปรับปรุงสระเก็บน้ำ 13 แหง) ตำบลคลองน้ำ

ไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (23 มกราคม 2538)  

6. โครงการอางเก็บน้ำบานปางมะนาว แหงท่ี 5 ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

กำแพงเพชร (29 มกราคม 2540)  

7. โครงการอางเก็บน้ำบานปางมะนาว แหงท่ี 3 ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

กำแพงเพชร (29 มกราคม 2540)  

8. โครงการบานเล็กในปาใหญ บานปางมะนาว ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด

กำแพงเพชร (29 มกราคม 2540) 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/northern/2563/1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3.pdf
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9. โครงการอางเก็บน้ำคลองลานพัฒนา 5 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

(10 ธันวาคม 2549) 

10. โครงการกอสรางฝายหวยน้ำอุนพรอมระบบสงน้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาอุทยาน

แหงชาติคลองวังเจา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (2 กรกฎาคม 2552) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงบานปาคา ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

(30 พฤศจิกายน 2550) 

3. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ 

 1. โครงการซอมแซมบานราษฎร บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด

กำแพงเพชร  (21 กุมภาพันธ 2537) 

2. โครงการบานอุดมทรัพย บานอุดมทรัพย ตำบลหนิดาด ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  

(21 กุมภาพันธ 2537) 

3. โครงการสรางพลับพลาทรงงาน บานอุดมทรัพย ตำบลหนิดาด ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด

กำแพงเพชร (21 กุมภาพันธ 2537) 

4. โครงการสงเสริมกำรเลี้ยงไก บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 

(21 กุมภาพันธ 2537) 

5. โครงการปลูกและฟนฟูสภาพปา บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด

กำแพงเพชร (21 กุมภาพันธ 2537) 

6. โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด  

ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (22 กุมภาพันธ 2537) 

7. โครงการสระเก็บน้ำเขาสองตาแล บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด

กำแพงเพชร (8 กุมภาพันธ 2538) 

8. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด ตำบลปางมะคา ก่ิงอำเภอปางศิลา

ทอง อำเภอขำนุวรลักษณบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (29 มกราคม 2540) 

9. โครงการงานอำนวยการและบริหารบานปางมะนาว ตำบลปางมะคา อำเภอขานุวรลักษณบุรี จังหวัด

กำแพงเพชร (29 มกราคม 2540) 

10. โครงการพัฒนำแหลงน้ำบานอุดมทรัพย ตำบลหนิดาด ก่ิงอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 

(25 กรกฎาคม 2540) 
 

2. จงัหวดัเชยีงราย 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการสระพักน้ำจากฝายหวยผาลาด ตำบลปาสักนอย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

(21 กุมภาพันธ 2543)  
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 2. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรในพ้ืนท่ีสูงบานธารทอง ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย (16 มีนาคม 2546) 

 3. โครงการฝายแมงาว บานปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (25 มีนาคม 2539) 

 4. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบานขุนหวยไคร/จัดหาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภคบานขุน

หวยไคร บานขุนหวยไคร ตำบลตับเตา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543) 

 5. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบานหวยคุ บานหวยคุ ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  

(20 กุมภาพันธ 2543) 

 6. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบานหวยหาน บานหวยหาน ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 

(20 กุมภาพันธ 2543) 

 7. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบานเล็กในปาใหญ (บานอาขาเกา) ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2545) 

 8. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานปางขอน ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545) 

 9. โครงการกิจกรรมฝายทดน้ำ (สถานีเกษตรท่ีสูงบานหวยหยวกปาโซ) ตำบลแมสลองใน อำเภอแมฟา

หลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 2546) 

 10. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยบอ บานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย (31 มกราคม 2547) 

 11. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรในพ้ืนท่ี (ระยะท่ี 1) บานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย (31 มกราคม 2547) 

 12. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีสูง (ระยะท่ี 2) บานลอบือ ตำบลแมยาว 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2547) 

 13. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานรมฟาทอง บานรมฟาทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย (26 กุมภาพันธ 2548) 

 14. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบานจะฟู บานจะฟู ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

(25 เมษายน 2549) 

 15. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบานจะตอเบอ บานจะตอเบอ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

(25 เมษายน 2549) 

 16. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบานทุงนานอย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

(4 สิงหาคม 2552) 

17. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษตามแนวพระราชดำริ 

อำเภอเวียงปาเปา (โครงการฝายบานขุนลาวพรอมระบบสงน้ำ และโครงการฝายบานหวยคุณพระพรอมระบบสง

น้ำ) จังหวัดเชียงราย (7 มีนาคม 2554) 
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18. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษตามแนวพระราชดำริ 

(โครงการฝายหวยปาครั่งแงซายพรอมระบบสงน้ำ บานโปงตอง-ปาครั่ง หมูท่ี 14 ตำบลแมเจดียใหม) อำเภอเวียง

ปาเปา จังหวัดเชียงราย (7 มีนาคม 2554) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการเลี้ยงนมแพะเพ่ือศึกษาวิจัยและขยายยผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548) 

 2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริบานสันติสุก บานขุนกำลัง จังหวัดเชียงราย  

(29 มกราคม 2548) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการปลูกไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัด 

เชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุตรดิตถ (31 

มกราคม 2548) 

 2. โครงการอาสาสมัครพิทักษปา (22 ธันวาคม 2542) 

 3. โครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 มกราคม 2535 และ 22 

เมษายน 2539) 

 4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมปลูกกาแฟพันธุดี) (7 

มีนาคม 2554)  

 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (7 มีนาคม 2554) 

 6. โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพ้ืนท่ีบานฟาไทยงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานฟาไทย

งาม หมูท่ี 13 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (11 กุมภาพันธ 2559) 

 7. โครงการปาตนน้ำหวยเอ้ียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (29 สิงหาคม 

2558) 

4. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรภูพยัคฆ, ธารทอง, หวยแมเกียง 

สถานีพัฒนาการเกษตรบานหยวกปาโซ, ดอยอมพาย, ปางขอน, ดอยบอ (2547) 

 2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพ้ืนท่ีดอยยาว-ดอยผาหมน-ดอยผาจิ อำเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543) 

 

5. โครงการพฒันาดานสาธารณสขุ 

1. โครงการงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. (2512) 

6. โครงการพฒันาดานคมนาคม/สือ่สาร 

1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริดอยบอ (ปรับปรุงถนนบานกระเหรี่ยงรวมมิตรถึง

บานลอบือ) บานกระเหรี่ยงรวมมิตรถึงบานลอบือ หมูท่ี 13 ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
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(13 มกราคม 2547) 

 2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ บานธารทอง อำเภอเชียงแสน (กิจกรรมกอสราง

ถนน) บานธารทอง หมูท่ี 11 ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (16 มีนาคม 2546)  

7. โครงการพฒันาดานสวสัดกิารสังคม/การศกึษา 

1. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแมสรวย อำเภอเมือง 

อำเภอเวียงแกน อำเภอเชียงของ และอำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (ไมระบุวันท่ี) 

 2. โครงการสงเสริมปศุสัตวในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแมสรวย อำเภอเมือง อำเภอเวียง

แกน อำเภอเชียงของ และอำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (ไมระบุวันท่ี) 

 3. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บานดอยลาน บานดอยลาน ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 4. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน เทคนิคดุสิต บานหวยลานลีซอ ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 5. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลยวิท 8 บานจะลอ ตำบลแมฟาหลวง อำเภอแมฟา

หลวง จังหวัดเชียงราย (2506) 

 6. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 87 บานอากู ตำบลเทอดไทย อำเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 7. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 12 บานโปงไฮ ตำบลแมสลองใน อำเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 8. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน เจาพอหลวงอุปถัมภ 4 บานหัวแมคา ตำบลแมสลองใน 

อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2506) 

 9. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน อาชีวศึกษา ชร.พย บานก่ิวกาญจน ตำบลริมโขง อำเภอเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย (2506) 

 10. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน สมถวิลจินตมัย บานหวยแลง ตำบลทาขาม อำเภอเวียง

แกน จังหวัดเชียงราย (2506) 

 11. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ชนัตถ ปยะอุย บานเจดียทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 12. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท. เฉลิมพระเกียรติ บานนาโด ตำบลแมสลองใน อำเภอ

แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2506) 

 13. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 1 บานดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 14. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ประสิทธิ์ทวีสิน (ตชด.บารุงท่ี 2) บานสะโงะ ตำบลปาสัก 

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (2506) 
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 15. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 3 บานผาแตก ตำบลแมสาย อำเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย (2506) 

 16. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 4 บานถ้ำ ตำบลโปงผา อำเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย (2506) 

 17. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 5 บานกอแสนใจ ตำบลปาซาง อำเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 18. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 12 บานหวยมะหินฝน ตำบลแมจัน อำเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 19. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 16 บานหวยสาม ตำบลแมกอน อำเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 20. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 25 บานเวียงแกว ตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 21. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 27 บานมวงคา ตำบลเกาะชาง อำเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 22. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 31 บานเลาซี ตำบลแมจัน อำเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย (2506) 

 23. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 38 บานสบกก ตำบลบานแซว อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 24. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 43 บานทุงเกียง ตำบลเกาะชาง อำเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 25. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 44 บานสันนา ตำบลเกาะชาง อำเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 26. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 46 บานหวยลึก ตำบลมวงยาย อำเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

 27. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 บานผาหมี ตำบลแมสาย อำเภอแม

สาย จังหวัดเชียงราย (2506) 

 28. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 61 บานหวยไร ตำบลแมคา อำเภอแมจัน จังหวัด

เชียงราย (2506) 

 29. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษาสงเคราะห 4 บานดอยชาง ตำบลแมสรวย อำเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย (2506) 

 30. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร บานบางมดแดง ตำบลทุงรอ อำเภอเชียง

คา จังหวัดเชียงราย (2506) 
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 31. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ศุภสิทธิ์ มหาคุณ บานปางก่ิว ตำบลแมสรวย อำเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย (2506) 

 32. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 71 บานปางซาวาวี ตำบลแมสรวย อำเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

33. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน โชติคุณเกษม 1 บานใหมรมเย็น ตำบลเจดียคา อำเภอเชียง

คา จังหวัดเชียงราย (2506) 

34. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน เพ็กกี ฮิทคอก บานทุงพราว ตำบลแมสรวย อำเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

35. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 95 บานหนองดาน ตำบลปงนอย อำเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

36. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 97 บานปาตึง ตำบลบานแซว อำเภอเชียงแสน 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

37. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ส.ไทยเสรีกุลวนิช 4 บานขุนแมบง ตำบลปงนอย อำเภอแม

จัน จังหวัดเชียงราย (2506) 

38. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 101 บานทุงคา ตำบลมวงยาย อำเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

39. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 104 บานสันตนเปา ตำบลบานแซว อำเภอเชียง

แสน จังหวัดเชียงราย (2506) 

40. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษานารีอนุสรณ 4 บานปาเฮ๊ียะ ตำบลปงนอย อำเภอแม

จัน จังหวัดเชียงราย (2506) 

41. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงท่ี 113 บานแมดาววัง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย (2506) 

42. โครงการโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน บริษัทคาวัสดุกอสราง 1 บานกอแสนใจ ตำบลแมสลองใน 

อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2506) 

8. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพ้ืนท่ีดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิบานรมฟาไทย ตำบลตับเตา 

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (2543) 

  1.1 โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีดอยยาว ผาหมน ผาจิ พ้ืนท่ีศูนยอำนวยการฯ อำเภอ

เทิง จังหวัดเชียงราย (12 มีนาคม 2536, 14 กุมภาพันธ 2537 และ 7 เมษายน 2538) 

  1.2 โครงการสงเสริมการปลูกไมดอกเมืองหนาว พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีดอย

ยาว ผาหมน ผาจิ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (20 กุมภาพันธ 2540) 

  1.3 โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตวปกตามพระราชดำริ บานรมฟาทอง ตำบลปอ อำเภอเวียง

แกน จังหวัดเชียงราย (2540) 
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  1.4 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือความม่ันคงดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ บานรมฟาทอง ตำบล

ปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (2536) 

  1.5 โครงการบานรมฟาทองบานรมฟาทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  

(23 มกราคม 2541)   

1.6 โครงการบานรมฟาทองบานรมฟาทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  

(23 มกราคม 2541)   

  1.7 โครงการบานรมฟาทองบานรมฟาทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย  

(25 มีนาคม 2539 และ 20 กุมภาพันธ 2542) 

  1.8 โครงการงานอำนวยการและบริหารบานรมฟาทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัด

เชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543) 

  1.9 โครงการงานพัฒนาปาไมบานรมฟาไทย บานหวยคุ บานหวยหาน บานรมฟาทอง  

บานตับเตา ตำบลปอ อำเภอเทิง อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543) 

  1.10 โครงการงานพัฒนาท่ีดินบานรมฟาไทย บานหวยคุ บานหวยหาน บานรมฟาทอง  

บานตับเตา ตำบลปอ อำเภอเทิง อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543) 

  1.11 โครงการงานปศุสัตวบานรมฟาไทย บานหวยคุ บานหวยหาน บานรมฟาทอง บานตับเตา 

ตำบลปอ อำเภอเทิง อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543) 

  1.12 โครงการงานสงเสริมการเกษตรบานรมฟาไทย บานหวยคุ บานหวยหาน บานรมฟาทอง 

บานตับเตา ตำบลปอ อำเภอเทิง อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543) 

    1.13 โครงการงานพัฒนาชุมชนบานรมฟาไทย บานหวยคุ บานหวยหาน บานรมฟาทอง  

บานตับเตา ตำบลปอ อำเภอเทิง อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543) 

  1.14 โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานรมฟาทอง ตำบลปอ 

อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (2536) 

 2 โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดำริบานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย (2543) 

  2.1 โครงการงานอำนวยการและบริหาร (บานหวยหญาไซ) บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด 

อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2543) 

  2.2 โครงการสำรวจออกแบบกอสรางถนนปาไม (บานหวยหญาไซ) บานหวยหญาไซ ตำบลปา

แดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2543) 

  2.3 โครงการพัฒนาปาไม (บานหวยหญาไซ) บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2543) 

  2.4 โครงการอนุรักษดินและน้ำ (บานหวยหญาไซ) บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2543) 
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  2.5 โครงการสงเสริมการทานาปรัง (บานหวยหญาไซ) บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2543) 

  2.6 โครงการสงเสริมปศุสัตว (บานอาขา) บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย (15 มีนาคม 2543) 

  2.7 โครงการบานเล็กในปาใหญบานหวยหญาไซ บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2542) 

  2.8 โครงการบานเล็กในปาใหญบานหวยหญาไซ บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2542) 

  2.9 โครงการงานประมงบานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

(4 มีนาคม 2543) 

  2.10 โครงการงานปาไมบานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

(4 มีนาคม 2543) 

  2.11 โครงการงานอนุรักษฟนฟูบานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

(14 มกราคม 2546) 

  2.12 โครงการจัดหาถังเก็บน้ำฝนบานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

(15 มีนาคม 2542) 

  2.13 โครงการบานเล็กในปาใหญบานหวยหญาไซ (งานฟนฟูตนน้ำลำธาร และงานโครงสราง

พ้ืนฐาน) บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2542) 

  2.14 โครงการบานเล็กในปาใหญบานหวยหญาไซ บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2542) 

  2.15 โครงการบานเล็กในปาใหญบานหวยหญาไซ บานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแม

สรวย จังหวัดเชียงราย (15 มีนาคม 2542) 

  2.16 โครงการงานฟนฟูตนน้ำลำธารบานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย (15 มีนาคม 2542) 

  2.17 โครงการงานประมงบานหวยหญาไซ ตำบลปาแดด อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  

(14 มกราคม 2546) 

3 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริบานปางขอน บานปางขอน ตำบลหวยชมพู 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2545) 

 3.1 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริบานปางขอน บานปางขอน ตำบลหวย

ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545) 

 3.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริบานปางขอน บานปางขอน ตำบลหวย

ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545) 
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 3.3 โครงการงานประมงบานปางขอน ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 

2545) 

 3.4 โครงการงานอนุรักษฟนฟูบานปางขอน ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

(13 มีนาคม 2545) 

 3.5 โครงการงานบริหารท่ัวไป งานปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งาน

ปลูก ขยายพันธุไผหก และงานธนาคารไมฟนและไมใชสอย สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงปางขอน อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545) 

 3.6 โครงการกิจกรรมฟนฟูตนน้ำลำธารบานปางขอน ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย (13 มีนาคม 2545) 

 3.7 โครงการงานบริหารท่ัวไป งานปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งาน

ปลูก ขยายพันธุไผหก และงานธนาคารไมฟนและไมใชสอย สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงปางขอน อำเภอเมือง  

จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545) 

 3.8 โครงการกิจกรรมฟนฟูตนน้ำลำธารบานปางขอน ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย (13 มีนาคม 2545) 

4. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริหวยหยวกปาโซ บานหวยหยวกปาโซ ตำบลแม

สลองใน อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2546) 

 4.1 โครงการกิจกรรมฝายทดน้ำบานหวยหยวกปาโซ ตำบลแมสลองใน อำเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 2546) 

 4.2 โครงการกิจกรรมปองกันไฟปาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติบานหวยหยวกปาโซ ตำบลแม

สลองใน อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 2546) 

 4.3 โครงการงานอำนวยการและบริหารโครงการ และงานปองกันและควบคุมไฟปา สถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงหวยหยวกปาโซ อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 2546) 

 4.4 โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบานหวยหยวกปาโซตามพระราชดำร ิสถานีพัฒนาการเกษตร

ท่ีสูงหวยหยวกปาโซ อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 2546) 

 4.5 โครงการปลูกปาท่ัวไปฟนฟูระบบนิเวศบานหวยหยวกปาโซ บานเลาลิ่ว บานหวยหมาก  

บานโปงไฮ บานแสนเมืองโก ตำบลแมสลอง ตำบลแมสลองนอก อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 

2546) 

5. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริธารทอง บานธารทอง ตำบลแมเงิน อำเภอเชียง

แสน จังหวัดเชียงราย (2546) 

 5.1 โครงการงานประมงบานธารทอง ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

(16 มีนาคม 2546) 

 5.2 โครงการงานอนุรักษฟนฟูบานธารทอง ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

(16 มีนาคม 2546) 
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 5.3 โครงการงานบริหารท่ัวไป งานปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานี

พัฒนาการเกษตรท่ีสูงบานธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (16 มีนาคม 2546) 

 5.4 โครงการงานฟนฟูตนน้ำลำธาร บานธารทอง ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

(16 มีนาคม 2546) 

6. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริดอยบอ บานดอยบอ บานลอบือ ตำบลแมยาว 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2547)  

 6.2 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรฯ บานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย (31 มกราคม 2547) 

 6.3 โครงการงานดานการประมงบานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

(31 มกราคม 2547) 

6.4 โครงการงานอนุรักษฟนฟูบานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

(31 มกราคม 2547) 

 6.5 โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

(31 มกราคม 2547) 

 6.6 โครงการฟนฟูทรัพยากรปาไม โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยบอ (31 มกราคม 2547) 

 6.7 โครงการจัดทาน้ำดื่มอนามัยบานดอยบอ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (31 มกราคม 2549) 

 6.8 โครงการกิจกรรมฟนฟูตนน้ำลำธาร บานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

(31 มกราคม 2547) 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษอันเนื่องพระราชดำริอำเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย (7 มีนาคม 2554) 

3. จงัหวดัเชยีงใหม 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการพัฒนาลุมน้ำแมแจม (ระบบสงน้ำและถังเก็บน้ำฝายโมงหลวง) บานโมงหลวง ตำบลกองแขก 

อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (26 มกราคม 2540) 

 2. โครงการขุดลอกอางเก็บน้ำหวยมวงตอนบนและอางเก็บน้ำหวยปุตอนบน ตำบลแมสอย อำเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม (25 มีนาคม 2537) 

  3. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวยสะแพท (อางเก็บน้ำหวยโปงพรอมระบบสงน้ำ) บานหวย

สะแพท ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (25 มีนาคม 2537) 

 4. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุมน้ำสาขาแมน้ำปง (จัดหาแหลงน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวยมวงฝงซาย) 

บานหวยมวง ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (18 มกราคม 2540) 

 5. โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานหวยมะควัด บานหวยมะควัด ตำบลแมสอย 

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (1 กุมภาพันธ 2549) 

 6. โครงการขุดสระเก็บน้ำหวยนำ้อุน บานหวยสะแพด ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  
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(1 กุมภาพันธ 2549) 

 7. โครงการอางเก็บน้ำหวยเปาพรอมระบบสงนำ้ บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม (19 เมษายน 2538) 

 8. โครงการอางเก็บน้ำหวยเปาพรอมระบบสงนำ้ บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม (19 เมษายน 2538) 

 9. โครงการระบบสงน้ำฝายหวยจะคาน 2 บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(29 มิถุนายน 2538) 

 10. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานหวยจะคาน บานใหมลีซอหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม (16 มกราคม 2544) 

 11. โครงการจัดหาแหลงน้ำใหแกฟารมตัวอยางบานดงเย็น (ระบบสงน้ำอางเก็บน้ำหวยยอน) บานดงเย็น 

ตำบลบานแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (1 กุมภาพันธ 2549) 

 12. โครงการฝายอมแฮด 2 พรอมระบบ ตำบลอมกอย อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (23 มกราคม 

2544) 

 13. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยแบแล บานขุนอม- แฮดนอก 

ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545) 

14. โครงการการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ีอำเภออมกอย (ฝายหวยอมปาดพรอมระบบสงน้ำ) ตำบล 

อมกอย อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534) 

15. โครงการการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ีอำเภออมกอย (ฝายทดน้ำหวยดอกเก๋ียงพรอมระบบสงน้ำ)  

บานยางนาไคร ตำบลยางเปยง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534) 

16. โครงการจัดหาน้ำใหบานยางนาไคร (ระบบสงนำ้ฝงขวา ฝายดอกเก๋ียง) บานยางนาไคร ตำบล 

ยางเปยง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534) 

17. โครงการฝายหวยหละพรอมระบบสงน้ำบานหวยปูลิง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

(4 มีนาคม 2534) 

18. โครงการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ีอำเภออมกอย (จัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานมูเซอรน้ำดัน)  

บานมูเซอร ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (24 กุมภาพันธ 2535) 

19. โครงการฝายน้ำแมขาน บานทายาว ตำบลยังเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (12 มีนาคม 2535) 

20. โครงการพัฒนาลุมน้ำแมแจม (อางเก็บน้ำหวยชางนอย) บานโมงหลวง ตำบลทาผา อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม (6 มีนาคม 2536) 

21. โครงการพัฒนาลุมน้ำแมแจม (ระบบสงน้ำและถังเก็บน้ำเพ่ิมเติม อางเก็บน้ำหวยชางนอย) บานโมง

หลวง ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  (26 มกราคม 2540) 

22. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานอมขูด บานอมขูด ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

(27 มกราคม 2537) 
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23. โครงการฟนฟูสภาพปาพ้ืนท่ีอำเภอไชยปราการ (จัดหาน้ำฝาย คอนกรีตเสริมเหล็กและสระเก็บน้ำ) 

บานแขลีซอ ตำบลหนองบัว ก่ิงอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม (7 กุมภาพันธ 2537) 

24. โครงการฝายแมงูด (โปงหลวง) บานแมงูด ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (14 มีนาคม 

2537) 

25. โครงการอางเก็บน้ำหวยโปงเหม็น พรอมระบบสงนำ้บานกองวะ ตำบลโปงทุง อำเภอดอยเตา จังหวัด

เชียงใหม (23 มีนาคม 2537) 

26. โครงการอางเก็บน้ำหวยสะแพทตอนบนพรอมระบบ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม (25 มีนาคม 2537) 

27. โครงการฝายหวยถ้ำพรอมระบบสงนำ้ บานหวยถ้ำ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(28 กุมภาพันธ 2538) 

28. โครงการแกปญหาน้ำกัดเซาะพ้ืนท่ีดานเหนือฝายหลวง บานทองฝาย ตำบลชางเค่ิง อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม (14 เมษายน 2538) 

29. โครงการฝายหวยตอแตพรอมระบบสงน้ำ บานแมยางสาน ตำบลทาผา อำเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม (14 เมษายน 2538) 

30. โครงการฝายหวยยางสานพรอมระบบสงน้ำ บานแมยางสาน ตาบลทาผา อาเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม (14 เมษายน 2538) 

31. โครงการอางเก็บน้ำแมหลุ บานกองแขก ตาบลทาผา อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (14 เมษายน 

2538) 

32. โครงการพัฒนาลุมน้ำแมแจม (จัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานกองแขก) บานกองแขกเหนือ ตำบล 

กองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (14 เมษายน 2538) 

33. โครงการฟนฟูสภาพปาพ้ืนท่ีอำเภอไชยปราการ (งานจัดหาแหลงน้ำ) บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง 

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (19 เมษายน 2538) 

34. โครงการจัดหาน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม (29 มิถุนายน 2538) 

35. โครงการอางเก็บน้ำดอยขุนหวยไทร บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(29 มิถุนายน 2538) 

36. โครงการอางเก็บน้ำหวยน้ำขาว พรอมระบบสงน้ำ บานยางนาไคร ตำบลยางเปยง อำเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม (11 กุมภาพันธ 2539) 

37. โครงการฝายหินมูเซอรน้ำดัน ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

38. โครงการอางเก็บน้ำบานปาบงงาม 2 พรอมระบบสงน้ำ บานลีซอ ปาบงงาม ตำบลเมืองนะ อำเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (4 เมษายน 2539) 

39. โครงการฝายเหมืองลุมบานยางหลวง ตำบลทาผา อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (21 เมษายน 

2539) 
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40. โครงการฝายทดน้ำหวยแมข้ีมูกพรอมระบบสงนำ้ บานกองกาย ตำบลบานทับ อำเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม (21 เมษายน 2539) 

41. โครงการฝายแมหงานหลวงพรอมระบบสงน้ำ บานแมหงานหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม (21 เมษายน 2539) 

42. โครงการระบบประปาภูเขา บานแมครองพรอมถังน้ำ คสล. 7 แหง บานแมครอง ตำบลแมศึก อำเภอ

แมแจม จังหวัดเชียงใหม (21 เมษายน 2539) 

43. โครงการฝายแมหงาน 1 ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (21 เมษายน 2539) 

44. โครงการฝายแมหงาน 2 (ฝายแมหงานหลวง) ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

(21 เมษายน 2539) 

45. โครงการฝายแมหงาน 3 ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (21 เมษายน 2539) 

46. โครงการฝายแมหงาน 4 ตาบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (21 เมษายน 2539) 

47. โครงการอางเก็บน้ำหวยทะ บานยางหลวง ตำบลทาผา อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (21 เมษายน 

2539) 

48. โครงการฝายหวยผา 2 บานแมหอย ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (26 มกราคม 

2540) 

49. โครงการฝายหวยผา 1 บานแมหอย ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (26 มกราคม 

2540) 

50. โครงการฝายแมลงคา บานอมเม็ง ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (26 มกราคม 

2540) 

51. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการจัดตั้งฟารมตัวอยางบานแมตุงติง และบานขุนแตะ (ฝายขุนแตะ

พรอมระบบสงนำ้) บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (27 มกราคม 2540) 

52. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการจัดตั้งฟารมตัวอยางบานแมตุงติงและบานขุนแตะ (งานกอสราง

ฝายขุนแตะพรอมระบบสงน้ำ) บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (2540) 

53. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานแมตุงติงและบานขุนแตะ (จัดหาน้ำสนับสนุนฯ  

บานแมตุงติง, ฝายหวยผาขาวนอย พรอมระบบสงนำ้บานขุนแตะ) บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว บานแมตุงติง 

ตำบลแมสาบ อำเภอจอมทองและสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (6 พฤศจิกายน 2541 และ 27 มกราคม 2542) 

54. โครงการฝายน้ำแตงและระบบสงนำ้บานนำ้แตง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

(ไมระบุวันท่ี) 

55. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฟารมตัวอยางบานตุงติง บานตุงติง ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 2540) 

56. โครงการอางเก็บน้ำหวยตุงติง บานแมตุงติง ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 

2540) 

57. โครงการอางเก็บน้ำแมอมลอง บานอมลอง ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  
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(11 กุมภาพันธ 2541) 

58. โครงการฟารมตัวอยางบานแมตุงติง (งานระบบทอจายน้ำและปรับปรุงสระเก็บน้ำ) บานแมตุงติง 

ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (6 พฤศจิกายน 2541) 

59. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแมชา ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

(28 มกราคม 2542) 

60. โครงการปรับปรุงฝายหวยเดื่อ พรอมเหมืองสงน้ำฝงขวา บานแมศึก ตำบลแมศึก อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 2542) 

61. โครงการฝายทดน้ำหวยเดื่อปรับปรุง พรอมเหมืองสงน้ำฝงขวา บานแมศึก ตำบลแมศึก อำเภอ 

แมแจม จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 2542) 

62. โครงการอางเก็บน้ำบานผานัง พรอมระบบสงน้ำบานผานัง ตำบลทาผา อำเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม (28 มกราคม 2542) 

63. โครงการพัฒนาลุมน้ำแมแจม (จัดหาน้ำบานหวยยางสาน) บานหวยยางสาน ตำบลทาผา อำเภอ 

แมแจม จังหวัดเชียงใหม (9 มีนาคม 2542) 

64. โครงการฝายปางขุม 1 บานปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (2543) 

65. โครงการฝายปางขุม 2 บานปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (2543) 

66. โครงการอางเก็บน้ำแมแขะ บานง้ิวเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (17 มกราคม 

2543) 

67. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแขะ บานง้ิวเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  

(ไมระบุวันท่ี) 

68. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแขะ (ระยะท่ี 1) บานง้ิวเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

69. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแขะ (ระยะท่ี 2) บานง้ิวเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

70. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแขะ (ระยะท่ี 3) บานง้ิวเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

71. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎร บานขุนวิน (ปรับปรุงฝายหวยแมวินตอนบนและระบบสงนำ้)  

บานขุนวิน ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม (19 มกราคม 2543) 

72. โครงการอางเก็บน้ำหวยแมเปยน พรอมระบบสงน้ำ บานทองฝาย ตำบลชางเค่ิง อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม (26 มกราคม 2543) 

73. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพ้ืนท่ีจัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบริเวณสวนมันอาลู บานแปกแซม ตำบล

เปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (6 กุมภาพันธ 2543) 

74. โครงการจัดหาน้ำใหกับราษฎร ตำบลเปยงหลวง (บานแปกแซมและบานหินแตว) บานแปกแซม 

และหินแตว ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (6 กุมภาพันธ 2543) 
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75. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแมสอย ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

(27 กุมภาพันธ 2543) 

76. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวยฝาง (ปรับปรุงระบบสงน้ำฝายหวยแมปาไผ) บานหวยฝาง 

ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (2 มีนาคม 2543) 

77. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานตีนตก (ปรับปรุงสระเก็บน้ำและหนองนำ้บริเวณ โรงเรียน 

บานตีนตก) บานตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (2 มีนาคม 2543) 

78. โครงการปรับปรุงฝายปลาผา พรอมระบบสงนำ้บานตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม (2 มีนาคม 2543) 

79. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานเล็กในปาใหญ ดอยผาหมปก (ฝายแมสาวตอนบนพรอมระบบ) ตำบล

แมสาว อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (13 และ 19 มกราคม 2544) 

80. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานมืดหลอง (ฝายตะมอยลาง) บานมืดหลอง ตำบลบานทับ อำเภอ 

แมแจม จังหวัดเชียงใหม (23 มกราคม 2544) 

81. โครงการฝายอมแฮด 1 พรอมระบบ ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (23 มกราคม 

2544) 

82. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานปางขุมลีซอ (ฝายน้ำแมเลย 2) บานปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอ 

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม (27 มกราคม 2544) 

83. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานปางขุมลีซอ (ฝายน้ำแมเลย 1) บานปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอ 

สะเมิง จังหวัดเชียงใหม (27 มกราคม 2544) 

84. โครงการจัดหาน้ำใหกับราษฎรบานซิแบร บานซิแบร ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

(28 มกราคม 2544) 

85 โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานปรอโพ บานปรอโพ ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม (28 มกราคม 2544) 

86 โครงการฝายหวยหละ (ตอนลาง) พรอมระบบสงนำ้ บานหวยปูลิง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม (31 มกราคม 2544) 

87. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎร บานทุงตนง้ิว (ฝายทุงตนง้ิวตอนลาง) บานทุงตนง้ิว ตำบลแมตื่น 

อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 2544) 

88. โครงการฝายปรอโพตอนลางพรอมระบบ บานปรอโพ ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

(27 พฤศจิกายน 2544) 

89. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดำริดอยดำ บานนามน ตำบล

เมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (21 มกราคม 2545) 

90. โครงการงานจัดหาน้ำสนับสนุนการเลี้ยงปลาสเตอรเจียน บานนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม (13 กุมภาพันธ 2549) 
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91. โครงการกอสรางระบบสงน้ำบานสันตนมวง บานสันตนมวง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม (22 มกราคม 2545) 

92. โครงการฝายสันตนมวง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545) 

93. โครงการฝายตะมอนบน บานมืดหลอง ตำบลบานทับ อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (23 กุมภาพันธ 

2545) 

94. โครงการฝายแมหาด 1 ตำบลนามน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (9 มีนาคม 2545) 

95. โครงการฝายแมหาด 2 ตำบลนามน อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (9 มีนาคม 2545) 

96. โครงการฝายบานอมลานนอก พรอมระบบสงนำ้ บานอมลานนอก ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม (9 มีนาคม 2545) 

97. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแมขะปู บานแมขะปู ตำบลบอแกว อำเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม (12 มีนาคม 2545) 

98. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแมปะ (อางเก็บน้ำหวยตอง) บานแมปะ ตำบลสะเมิงเหนือ 

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (12 มีนาคม 2545) 

99. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง บานหวยแมเก๋ียง ตำบลเมืองนะ อำเภอ 

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (27 มกราคม 2546) 

100. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิต บานนาศิริ ตำบล

เมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (17 มีนาคม 2546) 

101. โครงการบานเล็กในปาใหญ ดอยผาหมปกตามพระราชดำริ (จัดหาน้ำเพ่ิมเติม) ตำบลแมสาว อำเภอ

แมอาย จังหวัดเชียงใหม (22 มีนาคม 2546) 

102. โครงการบานเล็กในปาใหญ ดอยผาหมปก (จัดหาน้ำเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงปลาเทราท) ตำบลแมสาว 

อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (29 มีนาคม 2547) 

103. โครงการจัดหาน้ำเพ่ือสงเสริมการเลี้ยงปลาเทราท โครงการบานเล็กในปาใหญดอยดำ บานนามน 

ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (12 มกราคม 2547) 

104. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรท่ีสูงหวยเมืองงาม บานลีซอหัวนำ้เกา ตำบลทาตอน 

อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (12 มกราคม 2547) 

105. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงดอยมอนลาน (ฝายหวยกาว) บานอาแย 

ตำบลปาไหน อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 2547) 

106. โครงการฝายหวยหมากเกง 2 บานอาแย ตำบลปาไหน อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 

2547) 

107. โครงการฝายหวยหมากเกง 1 บานอาแย ตำบลปาไหน อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 

2547) 

108. โครงการงานจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานขอนมวง ตำบลปาไหน อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(28 มกราคม 2547 และ 7 กุมภาพันธ 2548) 
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109. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานปาหญาไทร บานปาหญาไทร ตำบลปาไหน อำเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 2547 และ 7 กุมภาพันธ 2548) 

110. โครงการฝายแมปาดพรอมระบบสงน้ำบานสบขอ ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (4 

กุมภาพันธ 2547) 

111. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแมขอ ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

(4 กุมภาพันธ 2547) 

112. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริบานเสาแดง (งานจัดหาน้ำสนับสนุน)  

บานเสาแดง ตำบลแจมหลวง อำเภอกัลปยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2547) 

113. โครงการสถานีการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริบานเสาแดง ตำบลแจมหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

114. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือราษฎร บานหวยเขียดแหง ตำบลแจมหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2547) 

115. โครงการฝายแมวากพรอมระบบสงน้ำบานสบขอ ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

(14 กุมภาพันธ 2547) 

116. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดำริดอยดา (จัดหาน้ำเพ่ือขยายผลการเลี้ยงปลาเทราท) 

บานนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (24 มกราคม 2548) 

117. โครงการอนุรักษสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบานซิแบร (จัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวย

ขนุน) บานหวยขนุน ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (1 กุมภาพันธ 2548) 

118. โครงการอนุรักษสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิตบานซิแบร (จัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวย

ยาบ) บานหวยยาบ ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (1 กุมภาพันธ 2548) 

119. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิดอยซอยเทอลู (จัดหาน้ำ 

สนับสนุน) บานนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2548) 

120. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานสุขฤทัย ตำบลทาตอน อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  

(20 เมษายน 2548) 

121. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอำเภอดอยเตา อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ(งานกอสรางสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา

พรอมระบบสงนำ้ เทศบาลตำบลทาเดื่อ) บานแปลง ตำบลทาเดื่อ อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม  

2549) 

122. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอำเภอดอยเตา (งานกอสรางสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ำ  

บานหนองปู-หนองผักบุง) บานหวยสม ตำบลบงตัน อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

123. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอำเภอดอยเตา (สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ำ บานแอนจัดสรร)  

บานแอนจัดสรร ตำบลบานแอน อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

124. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝายเหมืองหลวงบานแปะ บานมอนหิน ตำบลบานแปะ อำเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม (1 กุมภาพันธ 2549) 
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125. โครงการพัฒนาปาไมตามพระราชดำร ิบานหวยลึก ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัด

เชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

126. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎร บานบะหลา ตำบลทาตอน อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุ

วันท่ี) 

127. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎร บานปางเติม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม – อางเก็บน้ำหวยไม

เคียน จังหวัดเชียงใหม (12 มีนาคม 2545) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการสงเสริมการปลูกไมดอกเมืองหนาวอำเภอฝาง บานปาคา ตำบลมอนปน อำเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม (24 กุมภาพันธ 2528) 

2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเขาอมพายตามพระราชดำร ิ(แผนงานจัดรปูแปลงนาและการปลูก

ขาว) บานเขาอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (26 มีนาคม 2546) 

3. โครงการกลุมสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง กลุมบานเล็กในปาใหญ และกลุมพัฒนาอาชีพเขตภาคเหนือ 

(พัฒนาการเกษตร) จังหวัดเชียงราย เชียงใหม พะเยา ลำพูน นาน และแพร (ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิมหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสันทราย 

บริเวณอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ– ปุย บริเวณดอยหัวแมสุริน ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม เขตพ้ืนท่ีติดตออำเภอ

แมริม สะเมิง หางดง เมือง จังหวัดเชียงใหม บริเวณพระตำหนักดอยตุง และบริเวณพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง 

ก่ิงอำเภอแมฟาหลวง แมจัน แมสาย จังหวัดเชียงราย บริเวณโครงการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ีอำเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม เขตติดตออำเภออมกอย ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อำเภอแมระมาด ทาสองยาง สามเงา จังหวัด

ตาก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (22 มกราคม 2535 และ 22 เมษายน 2539) 

2. โครงการการอนุรักษพันธุกลวยไมปาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม (มีนาคม 2536, 25 กุมภาพันธ 2547 และมีนาคม 2547) 

3. โครงการอนุรักษสภาพปาและสัตวปาบานตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  

(14 มีนาคม 2537) 

4. โครงการความหลากหลายและนิเวศวิทยาของหิ่งหอยในประเทศไทย สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (8 เมษายน 2539) 

5. โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว (17 มีนาคม 

2546) 

6. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ บานเสาแดง (งานอนุรักษฟนฟู) บานเสาแดง ตำบล

แจมหลวง อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2547) 

7. โครงการปลกูไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ เชียงใหม เชียงราย พะเยา 

แมฮองสอน ตาก นาน ลำปาง พิษณุโลกและอุตรดิตถ (31 มกราคม 2548) 
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8. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ (พ้ืนท่ีใหม) บานนาเกียน (แผนอำนวยการและ

บริหาร แผนงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) บานนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2548) 

9. โครงการอนุรักษพันธุกลวยไมรองเทานารีอินทนนท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (21 เมษายน 

2543) 

10. โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน และพะเยา(2540) 

11. โครงการอนุรักษพันธกลวยไมรองเทานารีอินทนนทตามพระราชดำริในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ดอยอิน

ทนนท) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (มีนาคม 2536) 

12. โครงการชวยเหลือราษฎรบานทุงตนง้ิว อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 2544) 

4. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการฟารมตัวอยางบานขุนแตะ บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

(23 กุมภาพันธ 2540) 

2. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำร ิบานแมตุงติง ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  

(5 มีนาคม 2540) 

3. โครงการขยายพันธุสุกรจินหัว จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว อำเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม บานแมตุงติง ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม บานรมฟาทอง ตำบลปอ 

อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (27 มกราคม 2544 และ 2 กุมภาพันธ 2544) 

4. โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำร ิบานหวยเมืองงาม บานหวยแมเก๋ียง บานเขาอมพาย 

บานเสาแดง บานดอยมอนลาน อำเภอแมอาย เชียงดาว แมแจม และพราว จังหวัดเชียงใหม (2547) 

5. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำร ิดอยมอนลาน (งานประมง) บานอาแย ตำบลปาไหน 

อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 2547) 

6. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริบานดงเย็น ตำบลบานแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

(1 กุมภาพันธ 2549) 

7. โครงการอนุรักษสภาพปาพ้ืนท่ีอำเภออมกอย บานหวยปูลิง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม (ศูนยปฎิบัติการนางนอน) (16 เมษายน 2539X 

8. โครงการฟนฟูสภาพปาในพ้ืนท่ีบานซิแบร ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (22 มกราคม 

2542, 14 กุมภาพันธ 2542) 

9. โครงการพัฒนาปาไมฯ สวนปาสิริกิติ์ บานโมงหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

(18 มีนาคม 2525) 

10. โครงการพัฒนาปาไมฯ สวนปาสิริกิติ์ บานขุนแมนาย ตำบลแมศึก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

(18 มีนาคม 2525) 

11. โครงการพัฒนาปาไมฯ สวนปาสิริกิติ์ บานมืดหลอง ตำบลบานทับ อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

(18 มีนาคม 2525) 
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12. โครงการฟนฟูสภาพปาพ้ืนท่ีอำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง 

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (29 มิถุนายน 2538) 

13. โครงการหมูบานปาไมแผนใหมฯ บานนาศิริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

(4 กุมภาพันธุ 2548) 

14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบานทุงตนง้ิว อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 2544) 

15. โครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิสวนปาสิริกิติ์ บานมืดหลอง จังหวัดเชียงใหม  

(18 มีนาคม 2525) 

16. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยสะแพท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (10 มกราคม 2537) 

17. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานขุนวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม (19 มกราคม 2543) 

18. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแมบวนเหนือแมบวนใต อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 

2549)  

19. โครงการบอเลี้ยงปลาสเตอรเจียน พรอมระบบสงน้ำและอาคารประกอบ โครงการบานเลก็ในปาใหญ

ตามพระราชดำริดอยดำ บานนามน หมูท่ี 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (11 มกราคม 

2547) 

20. โครงการเพาะเลี้ยงกบตามพระราชดำร ิพ้ืนท่ีในพระตำหนักภูพิงค บานหวยจะคาน และโมงหลวง 

ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว และแมแจม จังหวัดเชียงใหม (19 เมษายน 2538) 

21. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีสูงหลายพ้ืนท่ี 

ดำเนินการ (2541) 

22. โครงการเลี้ยงแพะนมเพ่ือศึกษาวิจัยและขยายผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำร ิเชียงใหม 

เชียงราย แมฮองสอน นาน และพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548) 

23. โครงการบานเล็กในปาใหญ ตามพระราชดำริดอยดำ (งานกอสรางบอเลี้ยงปลาเพ่ิมเติม) บานนามน 

ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (13 กุมภาพันธ 2549) 
 

5. โครงการพฒันาดานคมนาคม/สือ่สาร 

1. โครงการกอสรางสะพานแขวน ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (23 มกราคม 2553) 

6. โครงการพฒันาดานสวสัดกิารสังคม/การศกึษา 

1. โครงการจัดตั้งธนาคารขาวพระราชทาน พ้ืนท่ีภาคเหนือหลายพ้ืนท่ีดำเนินการ (2547) 

7. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการจัดสรางโรงเรือนเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาวในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชดำริทางภาคเหนือ 

ฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ และสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการจัดหาน้ำบานขอบดง ตำบลมอนปน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (29 มกราคม 2527 และ  

24 กุมภาพันธ 2528) 
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3. โครงการสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ำ บานหวยฝาง ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม (28 มกราคม 2548) 

4. โครงการสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ำ บานมอนหิน บานบวงเปา ตาบลบานแปะ อาเภอจ

อมทอง จังหวัดเชียงใหม (1 กุมภาพันธ 2549) 

5. โครงการสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา พรอมระบบสงน้ำ บานดงเย็น ตำบลบานแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม (1 กุมภาพันธ 2549) 

6. โครงการฝายทุงฝาทา พรอมระบบสงน้ำ บานกองแขกใต ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม (4 กุมภาพันธ 2547) 

7. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎร บานโมงนอย ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

(14 กุมภาพันธ 2547) 

8. โครงการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ีอำเภออมกอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานหลิม ตำบลอมกอย 

อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534) 

9. โครงการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ีอำเภออมกอย บริเวณปาสงวนแหงชาติปาอมกอย ยางเปยง  

และแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534) 

10. โครงการกอสรางสะพานขามลาน้ำตื่น (ระหวางบานหวยหลอดูกกับบานหวยไมหก) บานหวยไมหก 

ตำบลมอนจอง และบานหวยหลอดุก ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534) 

11. โครงการพัฒนาแหลงกลวยไมเพ่ือการอนุรักษและทองเท่ียวพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ี 

อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (16 เมษายน 2539) 

12. โครงการพัฒนาชวยเหลือราษฎร อันเนื่องมาจาพระราชดำริ บานซิแบร ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

13. โครงการกอสรางอาคารสถานีอนามัยบานซิแบร บานซิแบร ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม (20 มกราคม 2543) 

14. โครงการชวยเหลือราษฎร บานทุงตนง้ิว (พัฒนาปาไม) บานทุงตนง้ิว ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 2544) 

15. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกขาวในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม พะเยา 

และนาน (สนับสนุนกิจกรรมการปลูกขาวในพ้ืนท่ีโครงการตามพระราชดำริ) สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ สะจุก-

สะเก้ียง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูนฯ อำเภอปว จังหวัดนาน บานปาไม

แผนใหม บานนาศิริ อำเภอเชียงดาว สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงฯ บานสันติสุข อำเภอปง สถานีพัฒนาการเกษตร 

ท่ีสูงฯ บานนาเกียน อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

16. โครงการฝายหวยปสะหลงพรอมระบบสงน้ำ บานปสะหลง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม (8 กุมภาพันธ 2548) 

17. โครงการงานปรบัปรุงระบบสงน้ำฝายแมตื่นนอย บานแมตื่นนอย ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม (8 กุมภาพันธ 2548) 
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18. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานหวยฮักพัฒนา ตำบลหนองแหยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

(13 มีนาคม 2534) 

19. โครงการปรับปรุงดินโดยใชพืชเศรษฐกิจ บานหวยฮักพัฒนา ตำบลหนองแหยง อำเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม (13 มีนาคม 2534) 

20. โครงการสงเสริมการเกษตรบานหวยฮักพัฒนา ตำบลหนองแหยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(13 มีนาคม 2534) 

21. โครงการอนุรักษสภาพปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ บานแมตุงติง ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม (12 มีนาคม 2536, 5 มีนาคม 2540, 11 กุมภาพันธ 2541, 9 มกราคม 2542, 17 มกราคม  

2544, 12 มีนาคม 2545 และ 3 มีนาคม 2547) 

22. โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมสะเมิง (อนุรักษดินและน้ำ และงาน

อนุรักษและฟนฟูสภาพปาไม) ตำบลยัง้เมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (12 มีนาคม 2535) 

23. โครงการฟนฟูพ้ืนท่ีอำเภอไชยปราการและขางเคียง (พ้ืนท่ี 1) ตำบลหนองบัวและศรีดงเย็น อำเภอ

ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

24. โครงการฟนฟูพ้ืนท่ีอำเภอไชยปราการและขางเคียง (พ้ืนท่ี 2) ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

25. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวยจะคานเพ่ิมเติม บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (29 มิถุนายน 2538) 

26. โครงการชวยเหลือการประกอบอาชีพการเกษตรของราษฎรบานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (2540) 

27. โครงการสำรวจพ้ืนท่ีงานพัฒนาปาไม อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (9 มีนาคม 2542) 

28. โครงการบานเล็กในปาใหญบานขุนวิน (งานอนุรักษทรัพยากรปาไม) บานขุนวิน ตำบลแมวิน อำเภอ

แมวาง จังหวัดเชียงใหม (19 มกราคม 2543) 

29. โครงการทดสอบและพัฒนาพืชเศรษฐกิจบานขุนวิน ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  

(19 มกราคม 2543) 

30. โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร บานลือซอแปกแซม ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม (6 กุมภาพันธ 2543) 

31. โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม และสิ่งแวดลอมตามพระราชดำริ บานแปกแซม 

ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (6 กุมภาพันธ 2543) 

32. โครงการกัญชงพืชเศรษฐกิจใหมตามพระราชดำร ิบานแปกแซม ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม (30 พฤศจิกายน 2543) 

33. โครงการกัญชงพืชเศรษฐกิจใหมตามพระราชดำร ิ(พัฒนากัญชงเปนพืชเศรษฐกิจใหมตาม

พระราชดำริ) บานแปกแซม ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (30 พฤศจิกายน 2543) 
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34. โครงการบานเล็กในปาใหญดอยผาหมปก (พัฒนาเกษตรอนุรักษสิ่งแวดลอม) พ้ืนท่ีลุมน้ำแมสาวดอย

ผาหมปก ตำบลแมสาว อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (12 มกราคม 2544) 

35. โครงการปรับปรุงและซอมแซมหลังคาบานพักพ้ืนท่ีลุมน้ำแมสาว ดอยผาหมปก อำเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม (12 มกราคม 2544) 

36. โครงการธนาคารไมฟน-ไมใชสอยตามพระราชดำร ิโครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดำร ิดอย

ผาหมปก อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (26 มีนาคม 2546) 

37. โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูง บานขุนอม-แฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (7 

มีนาคม 2545) 

38. โครงการงานพัฒนาปาไม บานดอยแบแล-ดอยอมแฮด ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

(7 มีนาคม 2545) 

39. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยแบแล บานดอยแบแล-ดอยอมแฮด ตำบลสบโขง อำเภอ 

อมกอย จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545) 

40. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยแบแล บานดอยแบแล-ดอยอมแฮด ตำบลสบโขง อำเภอ 

อมกอย จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545) 

41. โครงการงานดานการเกษตรสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยแบแล อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

(ไมระบุวันท่ี) 

42. โครงการงานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยแบแล 

อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันท่ี) 

43. โครงการกอสรางบอเก็บน้ำใหกับสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยแบแล (งานจัดหาน้ำเพ่ิมเติม)  

บานขุนอมแฮด ตำบลสบโขง จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545, 25 เมษายน 2549) 

44. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงพ้ืนท่ีดอยเตา บานแมบวนเหนือ 

แมตูบ แมบวนใตและโปงโคง ตำบลโปงทุง อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

45. โครงการงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตำบลโปงทุง อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

(30 มกราคม  2549) 

46. โครงการงานสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บานแมบวนเหนือ-แมบวนใต ตำบลโปงทุง อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

47. โครงการงานสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว บานแมบวนเหนือแมบวนใต บานโปงทุง ตำบลโปงทุง 

อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

48. โครงการกอสรางสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ำ บานหนองบัวคา ตำบลทาเดื่อ อำเภอ 

ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

49. โครงการงานกอสรางสถานีสูบน้ำบานทรายมูล-วังหมอ ตำบลบานแอน อำเภอดอยเตา จังหวัด

เชียงใหม (30 มกราคม 2549) 
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50. โครงการแผนงานสงเสริมอาชีพราษฎรบานแมบวนเหนือ บานแมตูบ บานแมบวนใต บานโปงโคง 

ตำบลโปงทุง บานแปลง 1 บานแปลง 4 ตำบลมืดกา และบานแปลง 8 บานแปลง 5 ตำบลทาเดื่อ อำเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

51. โครงการแผนงานสงเสริมการเลี้ยงปลากินพืช บานแมบวนเหนือ บานแมตูบ บานแมบวนใต บานโปง

โคง ตำบลโปงทุง บานแปลง 1 บานแปลง 4 ตำบลมืดกา และบานแปลง 8 บานแปลง 5 ตำบลทาเดื่อ อำเภอ ดอย

เตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

52. โครงการแผนงานแกไขปญหาภัยแลง บานแมบวนเหนือ บานแมตูบ บานแมบวนใต บานโปงโคง 

ตำบลโปงทุง บานแปลง 1 บานแปลง 4 ตำบลมืดกา และบานแปลง 8 บานแปลง 5 ตำบลทาเดื่อ อำเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

53. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแมตูบ (อางเก็บน้ำหวยผาจอ พรอมระบบสงนำ้) บานแมตูบ 

ตำบลโปงทุง อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549) 

54. โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟาใหเกษตรกรในเขตอำเภอจอมทอง บานสบแจมฝงซาย ตำบล

บานแปะ บานหวยหา หวยพัฒนา (หวยสม) ใหมสารภีและแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 

2548 และ 1 กุมภาพันธ 2549) 

55. โครงการขยายเขตไฟฟาใหโครงการแมเย็นรวมใจ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (2 ธันวาคม 2538) 

56. โครงการศูนยสงกำลังบำรุง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคเหนือ) (ศูนยสงกำลังบำรุง

โครงการ) หนวยจัดการปาแมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (11 กุมภาพันธ 2547) 

57. โครงการศูนยสงกำลังบำรุง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคเหนือ) หนวยจัดการปาแมริม 

บานหมอ ตำบลสันโปง จังหวัดเชียงใหม (11 กุมภาพันธ 2547) 

58. โครงการศูนยสงกำลังบำรุง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาคเหนือ) (11 กุมภาพันธ 2547) 
 

4. จงัหวดัตาก 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการอางเก็บน้ำหวยเพอะพะระบบสงน้ำฝงซาย บานรวมไทยสามัคคี ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ 

จังหวัดตาก (18 มีนาคม 2536) 

2. โครงการระบบสงน้ำฝงซายอางเก็บน้ำหวยชิบาโบ/จัดหาน้ำเพ่ิมเติมใหอางเก็บน้ำหวยชิบาโบ บานหวย

ชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (18 มีนาคม 2536) 

3. โครงการจัดหาน้ำเพ่ิมเติมใหอางเก็บน้ำหวยชิบาโบ บานรวมไทยพัฒนาท่ี 11 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอ

พบพระ จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542) 

4. โครงการระบบประปาโรงเรียนบานรวมไทยพัฒนา 2 ตำบลรวมไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  

(12 มีนาคม 2537) 

5. โครงการระบบสงน้ำฝงขวาของอางเก็บน้ำหวยนำ้เย็น ตำบลรวมไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  

(12 มีนาคม 2537) 
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6. โครงการระบบสงน้ำตอจากระบบฝงขวาเดิมของฝายวะเหล ตำบลรวมไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

(12 เมษายน 2538) 

7. โครงการขุดสระเก็บน้ำตามข้ันบันได สายท่ี 4D 5E 10J 5 สระ ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัด

ตาก (12 เมษายน 2538) 

8. โครงการขุดเจาะบาดาลบานรวมไทยพัฒนา เพ่ิมเติม จำนวน 8 บอ ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ 

จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538) 

9. โครงการฝายวะเหล (ระบบสงน้ำตอจากระบบฝงขวา) และจัดหาน้ำเพ่ิมเติมใหอางเก็บน้ำผากระเชอ 

ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538) 

10. โครงการขุดสระเก็บน้ำตามระดับข้ันบันได สายท่ี 12 L 2 สระ ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ 

จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538) 

11. โครงการขุดสระเก็บน้ำตามระดับข้ันบันได 11 แหง /ขุดสระเก็บน้ำตามระดับข้ันบันไดสายท่ี 1A, 2B, 

7G, 9I 11 สระ บานรวมไทยพัฒนาท่ี 11, 12, 13 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 เมษายน 

2538) 

12. โครงการระบบทอสงน้ำอางเก็บน้ำรมเกลา 1 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  

(12 เมษายน 2538) 

13. โครงการจัดหาน้ำเพ่ิมเติมใหอางเก็บน้ำหวยนำ้เย็น บานรวมไทยพัฒนาท่ี 8 ตำบลรวมไทยพัฒนา 

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (15 มีนาคม 2543) 

14. โครงการอางเก็บน้ำบานรวมไทยพัฒนา บานรวมไทยพัฒนา ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัด

ตาก (12 เมษายน 2538) 

15. โครงการฝายหวยผากระเชอ พรอมระบบสงน้ำ บานเจริญมิตร ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ 

จังหวัดตาก (2 เมษายน 2539) 

16. โครงการอางเก็บน้ำบานรวมไทยพัฒนาท่ี 13 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (2538) 

17. โครงการฝายบานมะโอโคะ 1 พรอมระบบสงนำ้ บานมะโอโคะ ตำบลแมจนั อำเภออุมผาง จังหวัด

ตาก (11 มีนาคม 2542) 

18. โครงการฝายบานมะโอโคะ 2 พรอมระบบสงนำ้ บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง จังหวัด

ตาก (11 มีนาคม 2542) 

19. โครงการฝายบานมะโอโคะ 3 บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง จังหวัดตาก (11 มีนาคม 

2542) 

20. โครงการฝายบานมะโอโคะ 4 บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง จังหวัดตาก (11 มีนาคม 

2542) 

21. โครงการจัดหาน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค บานรวมไทยพัฒนาท่ี 9 และ 14 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอ 

พบพระ จังหวัดตาก (16 พฤศจกิายน 2542) 
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22. โครงการจัดหาน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค บานรวมไทยพัฒนาท่ี 9 และ 14 บานรวมไทยพัฒนา 9 

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (15 มีนาคม 2543) 

23. โครงการจัดหาน้ำเพ่ิมเติมใหอางเก็บน้ำผากระเชอ บานรวมไทยสามัคคี ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอ

พบพระ จังหวัดตาก (15 มีนาคม 2543) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการปลูกไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ (31 มกราคม 2548) 

2. โครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 มกราคม 2535 และ 22 

เมษายน 2539) 

3. โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิอำเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

(9 กุมภาพันธ 2554) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในพ้ืนท่ีโครงการจดท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทำกินคีรีราษฎร อำเภอพบพระ 

จังหวัดตาก (ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1 โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาบานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง จังหวัดตาก (11 มีนาคม 

2542) 

1.1 โครงการจัดตั้งหมูบานราษฎรชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย บานมะโอโคะ  

ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง จังหวัดตาก (1 กุมภาพันธ 2542) 

1.2 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง  

จังหวัดตาก (ไมระบุวันท่ี) 

1.3 โครงการงานอำนวยการและบริหาร บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน ตำบลมะปางกอง ตำบล 

นาปูปอม อำเภออุมผาง อำเภอปางมะผา จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542) 

1.4 โครงการงานพัฒนาปาไม บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน ตำบลมะปางกอง ตำบลนาปูปอม  

อำเภออุมผาง อำเภอปางมะผา จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542) 

1.4 โครงการงานพัฒนาท่ีดิน บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง อำเภอปางมะผา  

จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542) 

1.5 โครงการงานพัฒนาดานปศุสัตว บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน ตำบลมะปางกอง ตำบล 

นาปูปอม อำเภออุมผาง อำเภอปางมะผา จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542) 

1.6 โครงการพัฒนาการผลิตขาวในท่ีสูง บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน ตำบลมะปางกอง ตำบล 

นาปูปอม อำเภออุมผาง อำเภอปางมะผา จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542) 

1.7 โครงการพัฒนาอาชีพและรายได บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน ตำบลมะปางกอง ตำบล 

นาปูปอม อำเภออุมผาง อำเภอปางมะผา จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542) 

1.9 โครงการหมูบานยามชายแดน บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง จังหวัดตาก  
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(11 มีนาคม 2544) 

1.10 โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง จังหวัด 

ตาก (11 มีนาคม 2542) 

2. โครงการจัดท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทำกินคีรีราษฎร บานปาคาเกา บานคีรีราษฎร บานรวมไทยพัฒนาท่ี 3 

บานพะดี บานรวมไทยพัฒนาท่ี 9 บานรวมไทยพัฒนาท่ี 14 ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนาท่ี 15 

ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ (14 มีนาคม 2543) 

2.1 โครงการฟนฟูสภาพท่ีดินเสื่อมโทรม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (19 มีนาคม 2536) 

2.3 โครงการฟนฟูสภาพท่ีดินเสื่อมโทรม อำเภอพบพระ บานรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทย  

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 มีนาคม 2537) 

2.4 โครงการจัดท่ีอยูและพ้ืนท่ีทำกิน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 มีนาคม 2536,  

19 กุมภาพันธ 2537, 7 เมษายน 2538, 18 มีนาคม 2536, 12 มีนาคม 2537, 17 มีนาคม 2527 และ 10 

เมษายน 2538) 

2.5 โครงการจัดท่ีอยูและพ้ืนท่ีทำกินพ้ืนท่ีรอยตอหลัง บานรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ  

จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538) 

2.6 โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  

(2538) 

2.7 โครงการปลูกปาเพ่ืออนุรักษและศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538) 

2.8 โครงการปลูกปาไมใชสอยโตเร็ว บานรวมไทยพัฒนาท่ี 8, 11,15,18 อำเภอพบพระ  

จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538) 

2.9 โครงการพัฒนาเฉพาะพ้ืนท่ีอำเภอพบพระ และจัดท่ีอยูอาศัยและทำกินคีรีราษฎร  

จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538) 

3. โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทำกินคีรีราษฎร ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  

(12 เมษายน 2538) 

4. โครงการกอสรางอาคารรับน้ำบริเวณตนน้ำหวยน้ำหนักพรอมระบบ บานรวมไทยพัฒนา ตำบลคีรี 

ราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ไมระบุวันท่ี) 

5. โครงการปาซับน้ำคีรีราษฎร บานปาคาเกา บานคีรีราษฎร บานรวมไทยพัฒนา บานพะดี  

บานรวมไทยพัฒนา 9, 14 บานรวมไทยพัฒนา บานรวมไทยพัฒนา 15 ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (7 

กุมภาพันธ 2541) 

6. โครงการปาซับน้ำคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (7 กุมภาพันธ 2541) 
 

5. จงัหวดันาน 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการฝายทดน้ำนำ้ตวง (พรอมระบบ) บานน้ำตวง ตำบลนำ้พาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน  

(21 มีนาคม 2537) 
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2. โครงการระบบประปาภูเขาบานนำ้ตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน (6 กุมภาพันธ 2538) 

3. โครงการระบบประปาภูเขาบานก่ิวนำ้ 2 ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน (6 กุมภาพันธ 

2538) 

4. โครงการฝายหวยเม่ียง ตำบลนำ้พาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน (6 กุมภาพันธ 2538) 

5. โครงการฝายหวยสะกาดพรอมระบบสงน้ำบานจูน ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 

2543) 

6. โครงการฝายหวยไทพรอมระบบบานจนู ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543) 

7. โครงการจัดหาน้ำบานกอก-บานจูน บานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543) 

8. โครงการฝายภูพยัคฆพรอมระบบ บานนำ้รีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

(12 มกราคม 2546) 

9. โครงการสถานีทดลองเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงดอยขุนนาน (บานสะจุก-บานสะเก๋ียง จัดหาน้ำ บานสะจุก-

สะเก้ียง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547) 

10. โครงการสถานีทดลองเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงบานสบขุน (จัดหาน้ำสนับสนุนบานสบขุน) จัดหาน้ำบานสบ

ขุน ตำบลปาคา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการเลี้ยงแพะนมเพ่ือศึกษาวิจัยและขยายผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน และจังหวัดพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548) 

2. โครงการกลุมสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริ (2543) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการปลูกไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ (31 มกราคม 2548) 

2. โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิอำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 

2543) 

3. โครงการอาสาสมัครพิทักษปาพ้ืนท่ี (2540) 

4. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนาตามพระราชดำร ิบานดอน ตำบลสวด อำเภอบานหลวง จังหวัด

นาน (11 สิงหาคม 2551) 

2. โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีลุมน้ำนานฯ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดนาน (ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีลุมน้ำนานฯ บานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมริม จังหวัดนาน

(ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีลุมน้ำนานอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานนำ้รีพัฒนา จังหวัด

นาน (ไมระบุวันท่ี) 
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5. โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีลุมน้ำนานอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานนำ้ตวง จังหวัดนาน 

(ไมระบุวันท่ี) 

6. โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไมระบุวันท่ี) 

5. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจบานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน 

(6 กุมภาพันธ 2538) 

2. โครงการจัดหาแหลงน้ำบานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน (15 มกราคม 2541) 

3. โครงการการเพาะพันธุสัตวน้ำทองถ่ินคืนสูธรรมชาติ บานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัด

นาน (3 มีนาคม 2543) 

4 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริภูพยัคฆ ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546) 

4.1 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุน 

นาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546) 

4.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546) 

4.3 โครงการฟนฟูสภาพปาบานน้ำรี พัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 

นาน (12 มกราคม 2546) 

4.4 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดนาน (ไมระบุวันท่ี) 

4.5 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงภูพยัคฆ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บานนำ้รีพัฒนา  

ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546) 

4.6 โครงการผลิตน้ำดื่มอนามัยบานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด 

นาน (12 มกราคม 2546) 

4.7 โครงการงานอำนวยการและบริหารโครงการบานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546) 

4.8 โครงการงานดานการเกษตรบานนำ้รีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดนาน (ไมระบุวันท่ี) 

4.9 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546) 

4.10 โครงการสงเสริการปลูกหมอนผลสด เพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑหมอนไหม บานน้ำรี 

พัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546) 

4.11 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริภูพยัคฆ บานนำ้รีพัฒนา ตำบล 

ขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (2550) 
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5. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสะจุก–สะเก้ียง บานสะจุก-สะเก้ียง ตำบล

ขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547) 

5.1 สถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสะจุก-สะเก้ียง บานสะจุก-สะเก้ียง  

ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (2547) 

5.2 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสะจุก-สะเก้ียง บานสะจุก– 

สะเก้ียง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547) 

6.3 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำร ิบานสะจุก-สะเก้ียง อำเภอเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดนาน (ไมระบุวันท่ี) 

5.4 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว สะจุก–สะเก้ียง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547) 

6.4 โครงการสำรวจรังวัดและฟนฟูทรัพยากรบานสะจุก-สะเก้ียง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม 

พระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547) 

5.6 โครงการงานอำนวยการสำรวจรังวัดจัดท่ีดินทำกิน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบาน  

สะจุก-สะเก้ียง จังหวัดนาน (2547) 

5.7 โครงการงานอำนวยการและบริหารโครงการ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบานสะ 

จุก-สะเก้ียง จังหวัดนาน (2547) 

5.8 โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบานสะจุก-สะเก้ียง  

จังหวัดนาน (2547) 

5.9 โครงการสงเสริการปลูกหมอนผลสดเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑหมอนไหม บานสะจุก 

สะเก้ียง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547) 

6. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน บานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทาวัง

ผา จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547) 

6.1 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทา 

วังผา จังหวัดนาน (ไมระบุวันท่ี) 

6.2 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทา 

วังผา จังหวัดนาน (2550) 

6.3 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน บานสบขุน ตำบลปา 

คา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547) 

6.4 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน บานสบขุน ตำบลปา 

คา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547) 

6.5 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบานสบขุน บานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทาวังผา  

จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547) 

6.6 โครงการงานอำนวยการปรับปรุงระบบนิเวศนน้ำ ถนนปาไม ฝายตนน้ำ ปลูกปา  
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โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ จังหวัดนาน (2547) 

6.7 โครงการงานอำนวยการและบริหารโครงการ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงฯ (2547) 

6.8 โครงการพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน  

(16 มกราคม 2547) 

6.9 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ บานสบขุน อำเภอทาวังผา  

จังหวัดนาน (ไมระบุวันท่ี) 

6.10 โครงการสงเสริการปลูกหมอนผลสดเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑหมอนไหม บานสบขุน  

ตำบลปาคา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547) 

7. โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานกอก – จูน ตำบลภูคา จังหวัดนาน 

(2551) 

7.1 โครงการพัฒนาบานกอก- บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริบาน กอก - จูน ตำบลภ ู

คา จังหวัดนาน (31 มกราคม 2548) 

7.2 โครงการพัฒนาบานกอก- บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานกอก - จูน ตำบลภ ู

คา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543) 

7.3 โครงการพัฒนาบานกอก- บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานกอก - จูน ตำบลภ ู

คา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543) 

7.4 โครงการงานอำนวยการและบริหารบานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน  

(16 กุมภาพันธ 2543) 

7.5 โครงการงานจัดการทรัพยากรปาไมบานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน  

(16 กุมภาพันธ 2543) 

7.6 โครงการงานจัดการทรัพยากรดินบานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน  

(16 กุมภาพันธ 2543) 

7.7 โครงการงานพัฒนาการเกษตรบานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16  

กุมภาพันธ 2543) 

7.8 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปกบานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน  

(16 กุมภาพันธ 2543) 

7.9 โครงการจัดรูปแปลงนาปลูกขาว บานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16  

กุมภาพันธ 2543) 

7.10 โครงการปรับปรงุถนนปาไม บานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16  

กุมภาพันธ 2543) 

7.11 โครงการแผนงานจัดรูปแปลงนาและการปลูกขาว บานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว  

จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543) 

7.12 โครงการปลูกปาบานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (31 มกราคม 2543) 
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7.13 พัฒนาบานกอก-บานจูน บานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (31 มกราคม  

2543) 

7.14 งานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัด 

นาน (16 กุมภาพันธ 2543) 

7.15 โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานกอก ตำบลภูคา  

อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543) 

7.16 โครงการงานพัฒนาปาไมบานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ  

2543) 

7.17 โครงการสงเสริมการปลูกหมอนผลสดเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑหมอนไหม บานจูน  

ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543) 
 

6. จงัหวดันครสวรรค 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการสำรวจและวางแผนการใชท่ีดินตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค (ไมระบุ

วันท่ี) 

2. โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมบริเวณเทือกเขาพระ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค (25 มกราคม 2539) 

3. โครงการบำรุงรักษาระบบนิเวศนตนน้ำ บานทุงทอง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด

นครสวรรค (ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการสำรวจวางแผนการใชท่ีดินบานทุงทอง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 

(25 มกราคม 2539) 

7. จงัหวดัพะเยา 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตร อางเก็บน้ำหวยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานทุงกระเทียม 

ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (12 กุมภาพันธ 2523) 

2. โครงการอางเก็บน้ำรองอวม บานประชาภักดี ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา  

(12 กุมภาพันธ 2523) 

3. โครงการอางเก็บน้ำหวยใหม (หวยฮุง) อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานใหมใต ตำบลหนองหลม 

อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา (10 มีนาคม 2536) 

4. โครงการอางเก็บน้ำปูหนอแกว บานตอมใน ตำบลสันปามวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

(28 กุมภาพันธ 2537) 

5. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรพ้ืนท่ีสูงดอยผาชาง (ฝายหวยนอยพรอมระบบสงน้ำ) 

บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 
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6. โครงการกอสรางฝายหวยผาตั้งพรอมระบบสงน้ำ บานขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

(29 มกราคม 2548) 

7. โครงการปรับปรุงระบบสงนำ้ฝงซายและขวา ฝายนำ้สาว ลูกท่ี 1 บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง 

จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

8. โครงการปรับปรุงระบบสงนำ้ฝงซายและขวา ฝายนำ้สาว ลูกท่ี 2 บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง 

จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการเลี้ยงแพะนมเพ่ือศึกษาวิจัยและขยายผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน และจังหวัดพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548) 

2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามแนวพระราชดำริบานสันติสุข-บานขุนกำลัง (2543) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการปลูกไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ 

(31 มกราคม 2548) 

  2. โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (2549) 

4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านเย้าหนองห้า 

1.1 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวบานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัด 

พะเยา (28 มกราคม 2545) 

1.8 โครงการบานเยาหนองหา อำเภอเชียงคำ บานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ  

จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 2545) 

1.3 โครงการจัดน้ำบานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 2545) 

1.4 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน (ระยะท่ี 2) บานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ  

จังหวัดพะเยา (17 มกราคม 2547) 

1.5 โครงการกอสรางฝายตนน้ำก่ึงถาวร 4 แหง บานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น อำเภอเชียง 

คำ จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 2545) 

1.6 โครงการงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น  

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 2545) 

2. โครงการจัดหาน้ำสนับสนนุบานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 

2545) 

3. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริบานสันติสุข – บานขุนกำลัง บานขุนกำลัง บานสันติ

สุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.1 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ บานสันติสุข ตำบล 
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ขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.2 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ บานสันติสุข ตำบล 

ขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 2548) 

3.3 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริ บานสันติสุข ตำบล 

ขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.4 โครงการงานอำนวยการและบริหารบานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

(29 มกราคม 2548) 

3.5 โครงการกอสรางฝายหวยนอยพรอม ระบบสงน้ำและปรับปรงุระบบสงนำ้หวยผากิ  

บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.6 โครงการฟนฟูทรัพยากรปาไมบานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

(29 มกราคม 2548) 

3.7 โครงการงานอำนวยการและบริหารบานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา  

(29 มกราคม 2548) 

3.8 โครงการจำหนายผลผลิตและการเพ่ิมผลผลิตขาวนาดำ บานสันติสุข ตำบลขุนควร  

อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.9 โครงการงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอ 

ปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.10 โครงการสถานพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดำริบานสันติสุข ตำบลขุนควร  

อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.11 โครงการงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติแลสะงแวดลอมบานสันติสุข ตำบลขุนควร  

อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.12 โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำอางเก็บน้ำหวยซอ บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง  

จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.13 โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำอางเก็บน้ำหวยตองพรอมระบบสงน้ำ บานขุนกำลัง ตำบล 

ขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3.14 โครงการกอสรางฝายน้ำสาวลูกท่ี 3 พรอมระบบสงน้ำ บานสันติสุข ตำบลขุนควร  

อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548) 

3. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน (2523) 
 

8. จงัหวดัแพร 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการอางเก็บน้ำหวยบงพรอมระบบสงน้ำ ผันจากฝายแมจองไฟ บานแมจองไฟ ตำบลหวยออ 

อำเภอลอง จังหวัดแพร (4 มีนาคม 2540) 
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2. โครงการอางเก็บน้ำหวยแมเกียม บานแมเกียม ตำบลหวยออ อำเภอลอง จังหวัดแพร (4 มีนาคม  

2540) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงกลุมบานเล็กในปาใหญ และกลุมพัฒนาอาชีพ (ไมระบุวันท่ี) 
 

9. จงัหวดัเพชรบรูณ 

1. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการสงเสริมการปลูกไมดอก เมืองหนาว ก่ิงอำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ (24 กุมภาพันธ 2528) 
 

10. จงัหวัดพษิณโุลก 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการขุดสระเก็บน้ำบานใหมรักไทย ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

(1 กุมภาพันธ 2537) 

2. โครงการสระเก็บน้ำบานนุชเทียน ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (10 เมษายน 

2538) 

3. โครงการทำนบดินบานนุชเทียน ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (10 เมษายน 

2538) 

4. โครงการอางเก็บน้ำบานรมเกลา ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (10 เมษายน 

2538) 

5. โครงการฝายบานรมเกลา 2 พรอมระบบสงน้ำ บานรมเกลา ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก (4 กุมภาพันธ 2540) 

6. โครงการอางเก็บน้ำบานรมเกลา (หัวงานท่ี 3) บานรมเกลา ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก (4 กุมภาพันธ 2540) 

7. โครงการจัดหาแหลงน้ำสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดาว ตำบลบอภาค อำเภอชาติ

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก (11 มีนาคม 2547) 

7.1 โครงการจัดหาแหลงน าศูนยรวม พรรณไมบานรมเกลา บานรมเกลา ตำบลบอภาค  

อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (11 มีนาคม 2547) 

7.2 โครงการจัดหาน้ำสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดาว บานเทิดชาติ ตำบลบอ 

ภาค อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก (14 มีนาคม 2549) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา บานรมเกลา ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก (5 มีนาคม 2542) 
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2. โครงการจัดตั้งศูนยรวมพรรณไมบานรมเกลา บานรมเกลา ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก (5 มีนาคม 2542) 

3. โครงการปลูกไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ 

(31 มกราคม 2548) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในพ้ืนท่ีโครงการพ้ืนท่ีความม่ันคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริภูเม่ียง-ภูขัด-ภู

สอยดาว จังหวัดพิษณุโลก (17 มีนาคม 2527) 

4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรท่ีสูงภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดาว บานแกงชานาญจุย บานเทิดชาติ ตำบล 

บอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (2545) 

1.1 โครงการสงเสริมศีลปาชีพพ้ืนท่ีศูนยอำนวยการประสานงานโครงการฯ (12 มีนาคม  

2536, 19 กุมภาพันธ 2537, 7 เมษายน 2538, 18 มีนาคม 2536, 12 มีนาคม 2537, 17 มีนาคม พ.ศ. 2527 

และ 10 เมษายน 2538) 

1.2 โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดาว (กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยง 

สัตวปก) บานบอภาค, น้ำกุม ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (10 เมษายน 2538) 

1.3 โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดาว (กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยง 

สัตวปก) บานบอภาค, ตำบลนำ้กุม ตำบลนาบัว อำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (10 

เมษายน 2538) 

1.4 โครงการจางแรงงานและคาตอบแทนใชสอย บานรมเกลา ตำบลบอภาค อำเภอชาติ 

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก (4 กุมภาพันธ 2540) 

1.5 โครงการงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ  

จังหวัดพิษณุโลก (4 มกราคม 2549) 

1.6 โครงการศูนยศิลปาชีพ ตำบลบอภาค (ทอผา) บานเทิดชาติ ตำบลบอภาค อำเภอชาติ 

ตระการ จังหวัดพิษณุโลก (2538) 

1.7 โครงการศูนยอำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีภูขัด ภูเม่ียง  

ภูสอยดาว บานเทิดชาติ ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (3 พฤศจิกายน 2538) 
 

11. จงัหวัดแมฮองสอน 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการฝายพะยอย 1 บานพะยอย (บานหัวแมสุริน) ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

(10 กุมภาพันธ 2538) 
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2. โครงการฝายพะยอย 2 บานพะยอย (บานหัวแมสุริน) ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

(10 กุมภาพันธ 2538) 

3. โครงการขุดลอกหนองน้ำวัดแมปางใน ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน  

(26 กุมภาพันธ 2538) 

4. โครงการฝายตนน้ำลำธารบริเวณวัดปาริมธาวาส (วัดแมปาง) บานแมปางใน ตำบลสันติคีรี อำเภอแม

ลานอย จังหวัดแมฮองสอน (26 กุมภาพันธ 2538) 

5. โครงการฝายหวยข้ีหมาพรอมระบบสงนำ้ บานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัด

แมฮองสอน (26 กุมภาพันธ 2538) 

6. โครงการฝายแมปางในพรอมระบบสงน้ำ บานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัด

แมฮองสอน (26 กุมภาพันธ 2538) 

7. โครงการฝายหวยปาแซงพรอมระบบสงน้ำ บานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัด

แมฮองสอน (26 กุมภาพันธ 2538) 

8. โครงการโครงการชลประทานตามแผนงานยุทธศาสตรการพัฒนา (ฝายไมลัน) บานปางคาม ตำบลปาง

มะผา อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (21 พฤศจิกายน 2542) 

9. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานปางคอง บานปางคอง ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัด

แมฮองสอน (21 พฤศจิกายน 2542) 

10. โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ตามพระราชดำร ิ(จัดหาน้ำ) บานนาปาแปก ตำบล

หมอกจาแป อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (17 กุมภาพันธ 2543) 

11. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานแสนคาลือ (ฝายปาแปก 2) ตามพระราชดำริ บานแสนคาลือ ตำบล

ถ้ำลอด อาเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (17 กุมภาพันธ 2544) 

12. โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุเขียดแลว (จัดหาน้ำสนับสนุน) บานรวมไทย ตำบลหมอกจาแป อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน (18 กุมภาพันธ 2544) 

13. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานแมสวยอู (กอสรางฝาย 

หวยจอง) บานแมสวยอู ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (22 มีนาคม 2545) 

14. โครงการจัดหาแหลงน้ำสนับสนุนโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ บานแมปาง บานแม

ปางนอก บานแมปางใน บานแมแป และบานหัวตาด ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (9 

เมษายน 2546) 

15. โครงการงานฟนฟูสภาพปาตนน้ำของลุมน้ำแม ปางในเขตพ้ืนท่ีโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food 

Bank) ตามพระราชดำริ บานแมปางใน ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (9 เมษายน 2546) 

16. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวยชางคา ตำบลหวยโปง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

(24 กุมภาพันธ 2547) 

17. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานเปยงหลวง บานเปยงหลวง ตำบลแมก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัด

แมฮองสอน (22 กุมภาพันธ 2548) 
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18. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนบานดอยผักกูด (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมูบานยามชายแดน 

บานดอยผักกูด) บานปายสองแง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

19. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมูบานยามชายแดนบานอาโจ บานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอ

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

20. โครงการจัดหาน้ำเพ่ือชวยเหลือราษฎรบานเมืองแพม (ตอนลาง) บานเมืองแพม ตำบลถ้ำลอด อำเภอ

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

21. โครงการอางเก็บน้ำหวยหมากฟกทอง อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (24 กันยายน 2547) 

22. โครงการจัดน้ำชวยเหลือราษฎรบานเมืองแพม (ฝายน้ำแพมตอนบนพรอมระบบสงน้ำ) อำเภอ 

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

23. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร 

บานมะโนรา บานมะโนรา ตำบลทุงยาว อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (18 กุมภาพันธ 2553) 

24. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพ้ืนท่ีบานหวยซลอบ โครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสักและพัฒนา

คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปาลุมน้ำของ-ลุมน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (18 กุมภาพันธ 2553) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการเลี้ยงแพะนมเพ่ือศึกษาวิจัยและขยายผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม 

เชียงราย แมฮองสอน นาน และพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการอนุรักษกลวยไมพันธุเอืองแซะ พ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน (5 กุมภาพันธ 2541) 

2. โครงการปลูกไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา 

แมฮองสอน ตาก นาน ลำปาง พิษณุโลก และอุตรดิตถ (31 มกราคม 2548) 

3. โครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสกัและพัฒนาคุณภาพชวีิตราษฎร บริเวณปาลุมน้ำของลุมน้ำปาย 

อำเภอปาง มะผา อำเภอปาย อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (18 กุมภาพันธ 2553) 

4. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

(ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการสวนปาตามโครงการพระราชดำริ โครงการอาหารชุมชนและศิลปาชีพบานนาปาแปก อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยปูลิง ตำบลหวยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยชางคา ตำบลหวยโปง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

5. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแสนคาลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุ

วันท่ี) 

6. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเมืองแพม ตาบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุ

วันท่ี) 
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7. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานปาไมลัน ตำบลปางมะผา อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุ

วันท่ี) 

8. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยมะเขือสม อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

9. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเปยงหลวง ตำบลแมก๊ิ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

10. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุ

วันท่ี) 

11. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ อำเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

12. โครงการสวนปาตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการอาหาร ชุมชน และโครงการศิลปาชีพ อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

13. โครงการสงเสริมศลปาชีพบานหวยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

14. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยชางคา อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

15. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแสนคาลือ อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

16. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเมืองแพม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

17. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานปาไมลัน อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

18. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยมะเขือสม อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

19. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเปยงหลวง อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

20. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแมปาง อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

5. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน (16 กุมภาพันธ 2523) 

2. โครงการธนาคารฟนอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานปาปุ ตำบลผาบอง อำเภอเมือง บานหวย  

เสือเฒา ตำบลผาบอง อาเภอเมือง บานแมก๊ิ ตาบลแมก๊ิ อำเภอขุนยวม บานเปยงหลวง ตำบลแมก๊ิ อำเภอขุนยวม 

บานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (25 กุมภาพันธ 2547) 

3. โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วบานหวยเดื่อ ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  

(25 กุมภาพันธ 2547) 

4. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ บานปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

5. โครงการพัฒนาตามพระราชดำร ิ(แผนงานพัฒนาปาไม) ถนนสายบานหวยขาน บานนาปาแปก และ 

บานหวยขาน ตำบลหมอกจาแป อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (24 กุมภาพันธ 2536) 

6. โครงการพัฒนาตามพระราชดำร ิ(พัฒนาท่ีดินเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน) บานพะยอย กะโน หัวฮะ และหวั

แมสุริน ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน (10 กุมภาพันธ 2538) 
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7. โครงการพัฒนาตามพระราชดำร ิ(ปรับปรุงพันธุแกะเพ่ือเผยแพรสูเกษตรกร) ตำบลสบเมย, เวียงใต, 

หวยหอม, ขุนยวม และปาแป อำเภอสบเมย, ปาย, แมลานอย, ขุนยวม และแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  

(26 กุมภาพันธ 2538) 

8. โครงการพัฒนาตามพระราชดำร ิ(ปรับปรุงพันธุแกะเพ่ือเผยแพรสูเกษตรกร) สถานีบำรุงพันธุสัตว 

แมฮองสอน (สถานีบำรุงพันธุสัตวยอยปางตอง) ตำบลหมอกจาแป อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (26 กุมภาพันธ 

2538) 

9. โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุเขียดแลว (เพาะเลี้ยงขยายพันธุเขียดแลวในพ้ืนท่ีธรรมชาติตาม

พระราชดำริ) บานรวมไทย ตำบลหมอกจาแป อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (18 กุมภาพันธ 2544) 

10. โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุเขียดแลว (ปลูกปา) บานรวมไทย ตำบลหมอกจาแป อำเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน (18 กุมภาพันธ 2544) 

11. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานปางคอง (พัฒนาราษฎรชาวไทย

ภูเขา) บานปางคอง ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (1 กุมภาพันธ 2542) 

12. โครงการจัดตั้งหมูบานชาวไทยภูเขาบานปางคอง ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัด

แมฮองสอน (1 กุมภาพันธ 2542) 

13. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติบานปางคอง ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัด

แมฮองสอน (1 กุมภาพันธ 2542) 

14. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานปางคอง บานปางคอง ตำบล 

นาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (11 มีนาคม 2542) 

15. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานปางคอง บานปางคอง ตำบลนา

ปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (11 มีนาคม 2542) 

16. โครงการแผนงานพัฒนาปาและฟนฟูระบบนิเวศบานปางคอง ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน (22 มีนาคม 2545) 

17. โครงการแผนงานพัฒนาการเกษตรบานปางคอง ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

(4 มีนาคม 2549) 

18. โครงการธนาคารอาหารชุมชนบานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย บานหวยขาน ตำบล

หมอกจาแป อำเภอเมือง บานหวยเดื่อ ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (17 กุมภาพันธ 2543 และ 

18 กุมภาพันธ 2544) 

19. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัด

แมฮองสอน (17 กุมภาพันธ 2543) 

20. โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ (Food Bank) บานนาปาแปก, แมปางและไมลัน 

ตำบลหมอกจาแป และปางมะผา อำเภอเมือง, แมลานอย และปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันท่ี) 

21. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว บานหวยปูลิง ตำบลหวยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  

(18 กุมภาพันธ 2544) 
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22. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานดอยผักกูด บานดอยผักกูด 

ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

23. โครงการงานจัดตั้งถ่ินฐานบานอาโจ (บานปางคาม) ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัด

แมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

24. โครงการงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินบานอาโจ (บานปางคาม) ตำบลนาปูปอม อำเภอ 

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

25. โครงการงานบุกเบิกพ้ืนท่ีสรางถนนลำลอง บานอาโจ (บานปางคาม) ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

26. โครงการงานปลูกปาบานอาโจ (บานปางคาม) ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

(4 มีนาคม 2549) 

27. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานดอยผักกูด (แผนงานพัฒนาการ

เกษตร) บานดอยผักกูด ตำบลเวียงเหนือ อ้ำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

28. โครงการแผนงานพัฒนาอาชีพและรายไดบานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัด

แมฮองสอน (22 มีนาคม 2545) 

29. โครงการแผนงานพัฒนาปาและฟนฟูระบบนิเวศ แผนงานอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

บานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (22 มีนาคม 2545) 

30. โครงการกิจกรรมพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน (22 มีนาคม 2545) 

31. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอ 

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

32. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอ

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

33. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอ

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549) 

34. โครงการแผนงานพัฒนาการเกษตรบานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 

มีนาคม 2549) 

12. จงัหวัดลำปาง 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการระบบสงน้ำฝงซายอางเก็บน้ำแมไฮ ตำบลนาแสง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  

(15 กุมภาพันธ 2541) 

2. โครงการระบบทอสงน้ำของอางเก็บน้ำหวยหลวงวังวัว บานวังศรีภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง (13 เมษายน 2539) 

3. โครงการระบบสงน้ำฝงขวาอางเก็บน้ำหวยหลวง ตำบลทุงงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  
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(18 กุมภาพันธ 2540) 

4. โครงการจัดน้ำสนับสนุนศูนยอนุรักษชางไทย (อางเก็บน้ำแมสันตอนบน) บานทุงเกวียน ตำบลเวียงตาล 

อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง (5 พฤษภาคม 2534) 

5. โครงการอางเก็บน้ำแพะทุงกวาว ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (ไมระบุวันท่ี) 

6. โครงการศิลปาชีพพิเศษบานแมต๋ำ (งานพัฒนาแหลงน้ำ) บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม 

จังหวัดลำปาง (19 เมษายน 2544) 

7. โครงการศิลปาชีพพิเศษบานแมต๋ำ (กอสราง ระบบสงน าฝงขวา) บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอ

เสริมงาม จังหวัดลำปาง (19 เมษายน 2544) 

8. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำหวยโปงแตว บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 

(7 เมษายน 2539) 

9. โครงการอางเก็บน้ำหวยเก้ียง ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (9 กุมภาพันธุ 2537) 

10. โครงการอางเก็บน้ำหวยชมพู (หวยใต) ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (10 กุมภาพันธ 

2540) 

11. โครงการอางเก็บน้ำหวยโปง ตำบลทุงงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (18 กุมภาพันธ 2540) 

12. โครงการฝายแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลนาแกว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (18 กุมภาพันธ 2540) 

13. โครงการอางเก็บน้ำแมต๋ำ (หวยแมต๋ำตอนบน) พรอมระบบ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม จังหวัด

ลำปาง (20 กุมภาพันธ 2528) 

14. โครงการอางเก็บน้ำแมต๋ำตอนบน บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  

(15 กุมภาพันธ 2541) 

15. โครงการจัดหาน้ำใหกับพ้ืนท่ีฝงซายอางเก็บน้ำแมต๋ำตอนบน บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม

งาม จังหวัดลำปาง (19 เมษายน 2544) 

16. โครงการอางเก็บน้ำแมนึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (กิจกรรมคา

เตรียมงานเบื้องตน) จังหวัดลำปาง (7 มีนาคม 2536) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการปลูกไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ 

(31 มกราคม 2548) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานแมตำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (22 มกราคม 2527) 

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีรอยตออำเภอเมืองปาน และอำเภอแจหม จังหวัดลำปาง (10 กุมภาพันธ 2540) 

4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1 โครงการพัฒนาบานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (17 มกราคม 2527) 

1.1 โครงการศิลปาชีพพิเศษบานแมต๋ำ (ขยายเขตไฟฟา) บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอ 
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เสริมงาม จังหวัดลำปาง  (17 มกราคม 2527) 

1.2 โครงการศิลปาชีพพิเศษบานแมต๋ำ (งานพัฒนาแหลงน้ำ) บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย  

อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (14 มกราคม 2534) 

1.3 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จบานแมตำ๋ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 

(22 มกราคม 2527) 

1.4 โครงการงานปลูกปาบานแมตำ๋ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  

(3 กุมภาพันธ 2535) 

1.5 โครงการปลูกปาเสริมธรรมชาติบานแมตำ๋ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม  

จังหวัดลำปาง (14 มกราคม 2536) 

1.6 โครงการปลูกปาเสริมธรรมชาติบานแมตำ๋ บานแมตำ๋ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม  

จังหวัดลำปาง (14 มกราคม 2537) 

1.7 โครงการปลูกปาเสริมธรรมชาติบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม  

จังหวัดลำปาง (ไมระบุวันท่ี) 

1.8 โครงการปลูกปาเสริมธรรมชาติบานแมตำ๋ บานแมตำ๋ ตำบลเสริมซาย จังหวัดลำปาง  

(10 มกราคม 2539) 

1.9 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริมงาม  

จังหวัดลำปาง (18 กุมภาพันธ 2540) 

1.10  โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (19 กุมภาพันธ 2542) 

1.11 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (19 กุมภาพันธ 2541) 

1.12 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (16 กุมภาพันธ 2543) 

1.13 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (26 มกราคม 2544) 

1.14 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (30 มกราคม 2545) 

1.15 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (15 มกราคม 2546) 

1.16 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (18 มีนาคม 2547) 

1.17 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (27 มีนาคม 2548) 
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1.18 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม 

งาม จังหวัดลำปาง (2549) 

2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีรอยตอ (โครงการบานทุงจี) ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  

(13 เมษายน 2527) 

2.1 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปารอยตออำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง  

(13 เมษายน 2539) 

2.2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปารอยตออำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจหม บานปาคา  

สันติสุข บานปางมวง ตำบลแจซอน ตำบลทุงจี ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (10 กุมภาพันธ 

2540) 

2.3 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีปารอยตออำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจหม บานปาคา 

สันติสุข บานปางมวง ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (10 กุมภาพันธ 2540) 

2.4 โครงการศูนยศิลปาชีพบานทุงจี บานทุงจี ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  

(10 กุมภาพันธ 2541) 

2.5 โครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดำริบานทุงจี บานถ้ำ ตำบลทุงกวาว  

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (10 กุมภาพันธ 2540, 17 มกราคม 2542 และ 10 มีนาคม 2545) 
 

13. จงัหวัดลำพนู 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการสถานีสูบน้ำไฟฟาหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบานโฮง จังหวัดลำปาง  

(28 มกราคม 2523) 

2. โครงการอางเก็บน้ำแมลี้ตอนบน บานหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำปาง 

(13 กุมภาพันธ 2527) 

3. โครงการอางเก็บน้ำแมหางนอย บานทุงขาวหาง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำปาง  

(18 มีนาคม 2535) 

4. โครงการอางเก็บน้ำแมหาง บานทุงขาวหาง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำปาง  

(18 มีนาคม 2535) 

5. โครงการอางเก็บน้ำแมแพม บานหวยโปง ตำบลบานปวง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำปาง (3 มีนาคม 

2537) 

6. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแพม (หวยแมแพม) บานหวยโปง ตำบลบานปง อำเภอทุงหัวชาง 

จังหวัดลำปาง (3 มีนาคม 2537) 

7. โครงการฝายแมหาง บานไมตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำปาง (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 มกราคม  2535 และ  

22 เมษายน 2539) 
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14. จงัหวัดอตุรดติถ 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

1. โครงการฝายหวยน้ำพราพรอมระบบฯ ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (8 มีนาคม 

2534) 

2. โครงการฝายหวยพญาพรอมระบบฯ ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ อุตรดิตถ  

(8 มีนาคม 2534) 

3. โครงการฝายหวยตนแดง ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (8 มีนาคม 2534) 

4. โครงการอางเก็บน้ำหวยตา (2 แหง) พรอมระบบฯ ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  

(8 มีนาคม 2534) 

5. โครงการขุดสระเก็บน้ำธรรมวงศพรอมฝายและระบบทอ ตำบลหวยมุน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ 

(1 กุมภาพันธ 2537) 

6. โครงการฝายบานมณีแกวพรอมสระ บานมณีแกว ตาบลหวยมุน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ  

(27 ธันวาคม 2538) 

7. โครงการจัดหาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรและปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ตำบลนางพญา อำเภอ 

ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (11 มีนาคม 2542) 

8. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝายสวนเม่ียง บานหวยตา ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ (12 กุมภาพันธ 2548) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการปลูกไผเพ่ือฟนฟูสภาพปาไมในพ้ืนท่ีโครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ 

(31 มกราคม 2548) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ำจืดของไทย ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

(2533) 

2. โครงการฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม บานหวยตา ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ (2537) 

3. โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลากดแกวในกระชัง ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (2538) 

4. โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุกบ ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (2538) 

5. โครงการฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมบานน้ำไผ ตำบลง้ิวงาม อำเภอเมือง

อุตรดิตถ  จังหวัดอุตรดิตถ (2542) 

6. โครงการสงเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำรบิานหวยต้ำ (ไมระบุวันท่ี) 
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4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบานหวยตา บานหวยตา ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ (มีนาคม 2534) 

2. โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน บานหวยตา ตำบลนางพญา อำเภอ

ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (2538) 

3. โครงการทดสอบและพัฒนาการแปรรูปผลผลิต บานหวยตา ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ (13 มกราคม 2541) 

4. โครงการทดลองหมูบานประมงบานหวยเจริญ บานหวยเจริญ ตำบลผาเลือด อำเภอทาปลา จังหวัด

อุตรดิตถ (5 มีนาคม 2542) 

5. โครงการงานอำนวยการและบริหารบานหวยเจริญ ตำบลผาเลือด อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  

(3-6 มีนาคม 2542) 

 

6. โครงการทดลองหมูบานประมงบานหวยเจริญ ตำบลผาเลือด อำเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ  

(5 มีนาคม 2542) 

15. จงัหวัดอทุยัธาน ี

1. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนา บานสวนขวัญ ตำบลตลุกดู อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

(14 สิงหาคม 2551) 
 

ภาคกลาง 

1. กรงุเทพมหานคร 

1. โครงการพฒันาดานการเกษตร  

1. โครงการทดลองและวิจัยพันธุไหมเพ่ือผลิตไขไหมสำหรับทำพันธุ (ธันวาคม 2525) 
 

2. จงัหวดักาญจนบรุ ี

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการขยายอางเก็บน้ำวัดทิพยสุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแสลบ อำเภอหวย

กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (12 พฤษภาคม 2554) 

2. โครงการพัฒนาแหลงน้ำวัดทิพยสุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแสลบ  

อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (12 พฤษภาคม 2554)  

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการจัดทำระบบภูเขาเปยกวัดทิพยสุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิตำบลดอนแสลบ  

อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (12 พฤษภาคม 2554)  
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3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบานทิพุเย, บานหวยเสือ, บานเกริงกระเวีย, บานทาเรือโทน, บาน

ภูเตย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (4 มกราคม 2545) 

      1.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทองผาภูมิ (งานประชาสัมพันธ) บานทิพุเย ตำบลชะ

แล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (4 มกราคม 2545) 

     1.2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี บานทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (4  

มกราคม 2545) 

1.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (4 มกราคม 2545) 
 

3. จงัหวดัจนัทบรุ ี

1. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีปารอยตอ 5 จังหวัดอันเนื่องมากจากพระราชดำร ิ

(ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวในพ้ืนปารอยตอ 5 จังหวัด บานเขาชองลม บานเขาบอ  บาน

บอไฟไหม บานคลองเตีย ตำบลพวา ตำบลฉมัน อำเภอแกงหางแมว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  (2536) 
 

4. จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการอางเก็บน้ำเขาละลากและระบบสงน้ำทายอาง บานเทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอ

ทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 มิถุนายน 2537)  

2. โครงการขุดลอกคลองเขาพริก 2 บานหนองขาหยั่ง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอทาตะเกียบ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา (1 มิถุนายน 2537, 31 ตุลาคม 2546) 

3. โครงการขุดลอกคลองบานรมโพธิ์ทอง บานรมโพธิ์ทอง หมูท่ี 7 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอทาตะเกียบ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 มิถุนายน 2537)  

5. จงัหวดัชลบรุ ี

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการพัฒนาแหลงน้ำปาสิริเจริญวรรษฯ (ปรับปรุงแหลงเก็บกักน้ำ) ตำบลพลูตาหลวง ตำบลบางเสร 

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (12 กันยายน 2533)  

2. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีรอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ตำบลพลวง

ทอง อำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี (31 ตุลาคม 2546) 
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2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในเขตพ้ืนท่ีปารอยตอ 5 จังหวัด ตำบลพลวงทอง อำเภอ

บอทอง จังหวัดชลบุรี (31 ตุลาคม 2546) 

6. จงัหวดัประจวบครีขีนัธ 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการจัดหาแหลงน้ำบริเวณพ้ืนท่ีปลูกปาสวนพฤกษชาติ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ (26 กันยายน 2548) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดำริบานเขาจาว อำเภอปราณบุร ีจังหวัดประจวบคีรขัีนธ 

(24 กุมภาพันธ 2555) 

2. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดำริหวยสัตวใหญ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

(5 มกราคม 2555) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 
1. โครงการหมอนไหมสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานหนองเหียง (บานหนองสมอ)ตำบลหิน

เหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขัีนธ (2514) 
 

7. จงัหวดัปราจนีบรุ ี

1. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอเนื่องและโครงการเฉพาะกิจ (ปลูกตนสมกบ) ตำบลแกงดินสอ 

อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (ไมระบุวันท่ี) 
 

8. จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

1. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการศูนยศิลปาชีพบางไทร ตำบลชางใหญ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กอสรางสิ่ง

สาธารณประโยชน - ปรับปรุงสถานท่ี - สรางคอกสัตว - งานชลประทาน - ปรับปรุงท่ีดิน - กอสรางศูนยศิลปาชีพ

ฯ - ขยายเขตไฟฟา (5 พฤษภาคม 2523, 15 กรกฎาคม 2523, 2525, 2526, 2528, 2535, 2541, 2542, 2544)  

2. โครงการกอสรางศูนยศิลปาชีพเกาะเกิด ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรียุธยา  

- จัดตั้งศูนยศิลปาชีพ - เลี้ยงปลาบูทราย - ติดตั้งระบบไฟฟา – ทำสวนผลไม – สงเสริมการเลี้ยงไกไขและเปดเทศ 

- ปลูกขาว - สงเสริมการปลูกพืช – สงเสริมการเลี้ยงปลาดุกอุย – ตำบลเกาะเกิด (15 ธันวาคม 2540)  

3. โครงการฟารมตัวอยางหนองงูเหา ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จัดตั้ง

ฟารมตัวอยาง - ขยายเขตไฟฟา - กิจกรรมดานการเกษตร - กิจกรรมดานปศุสัตว - กิจกรรมดานประมง (12 

พฤศจิกายน 2553) 
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2. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  
1. โครงการพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุงภูเขาทอง อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4 เมษายน 2538) 
 

9. จงัหวดัเพชรบรุ ี

1. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บานบางกลอย และบานโปงลึก ตำบลหวยแมเพรียง อำเภอ

แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการท่ีดินของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บานทา

กระทุม อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (15 กรกฎาคม 2532) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการศูนยศึกษาพันธุไมและอนุรักษธรรมชาติบานทากระทุม บานสาระเห็ด ตำบลกลัดหลวง อำเภอ

ทายาง จังหวัดเพชรบุรี (24 มิถุนายน 2533)  

2. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาบริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน อันเนื่องมาจาก

พระราชดำร ิจังหวัดเพชรบุรี (5 มกราคม 2555) 

3. โครงการแกไขปญหาชางปาอุทยานแหงชาติแกงกระจานฯ จังหวัดเพชรบุรี (5 มกราคม 2555) 

4. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดำริบานปาเด็ง จังหวัดเพชรบุรี (2555) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 
1. โครงการฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแกว อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี (1 กรกฎาคม 2551, 21 กรกฎาคม 2551) 
 

10. จงัหวัดราชบรุ ี

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยาง บานบอหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (4 

กรกฎาคม 2545)  

2. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝายบานบอหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (5 มีนาคม 

2546) 

3. โครงการกอสรางกำแพงกันดินปองกันการกัดเซาะตลิ่งบานพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี (20 มิถุนายน 2541)  

     3.1 โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (20 มิถุนายน 

2541) 

4. ระบบประปาภูเขาบานพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (28 พฤศจิกายน 2543)  
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5. จัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยาง บานพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (4 

มิถุนายน 2549) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริบานพุระกำ บานบอหว ีตำบลตะนาวศรี อำเภอสวน

ผึ้ง จังหวัดราชบุรี (30 กันยายน 2545) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการสวนปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวน

ผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุร ี(ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการพฒันาดานคมนาคม/สือ่สาร 

1. โครงการกอสรางสะพานขามลำน้ำภาช ีตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (20 มิถุนายน 

2543) 

5. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการสวนปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบานคา 

และอำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี (2520) 

     1.1 โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน บานไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี (2520) 

     1.2 โครงการงานกอสรางสะพาน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัด

ราชบุรี (2520)  

     1.3 โครงการปลูกสวนปาและบำรุงปา ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี (2520)       

     1.4 โครงการทำปุยหมัก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 

(2520)       

     1.5 โครงการจัดทำกำลังสนับสนุนการปลูกปา ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอ

ปากทอ จังหวัดราชบุรี (2520)       

     1.6 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัด

ราชบุรี (2520)       

     1.7 โครงการสรางพลับพลาท่ีประทับ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี (2520)       

     1.8 โครงการการเกษตร ปศุสัตว อาชีพ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี (2520)       

     1.9 โครงการสวนปาและอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก 

อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี (2520)       
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     1.10 โครงการสวนปาสิรกิิติ์ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัด

ราชบุรี (2520)       

     1.11 โครงการขยายเขตไฟฟาเขาสวนปาสิริกิติ์ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอ

ปากทอ จังหวัดราชบุรี (2520)       

     1.12 โครงการขยายเขตระบบจำหนายไฟฟา ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง (2520)  

     1.13 โครงการจัดระเบียบท่ีทำกิน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี (2520)       

     1.14 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี (2520)       

     1.15 โครงการสงเสริมการเกษตร ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ 

จังหวัดราชบุรี (2520)       

     1.16 โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก 

อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี (2520)       

2. โครงการ Food Bank บานพุระกำ บานหนองตาดัง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

(23 มิถุนายน 2543) 

11. จงัหวัดระยอง 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. ขุดสระเก็บน้ำบานปากแพรก ตำบลหวยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  
1. อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในเขตพ้ืนท่ีปารอยตอ 5 จังหวัด 

(31 ตุลาคม 2546) 

12. จงัหวัดสระแกว 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการอางเก็บน้ำแพรกกะหมู 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานคลองตะเคียน ตำบลทุงมหาเจริญ 

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการอางเก็บน้ำคลองกัดตะนาวใหญ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานคลองตะเคียนชัย ตำบล

ทุงมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันท่ี)  

3. โครงการอางเก็บน้ำแพรกกะหมู 2 พรอมระบบสงน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานคลองจระเข 

ตำบลทุงมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการอางเก็บน้ำเขาตะกรุบพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานเขาตะกรุบ ตำบลทุงมหาเจริญ 

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันท่ี) 

5. โครงการขุดลอกคลองแพรกกะหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานคลองจระเข ตำบลทุงมหาเจริญ 

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันท่ี) 
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6. โครงการฝายบานวังไผและการขุดลอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานวังไผ ตำบลวังทอง อำเภอวัง

สมบูรณ จังหวัดสระแกว (31 ตุลาคม 2546)  

7. โครงการอาคารอัดน้ำบานหนองเรือและการขุดลอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานหนองเรือ ตำบล

ทุงมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (31 ตุลาคม 2546) 

8. โครงการทำนบดินบานหนองเรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุงมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น 

จังหวัดสระแกว (31 ตุลาคม 2546) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนา

นคร จังหวัดสระแกว (11 สิงหาคม 2551) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการอางเก็บน้ำคลองชองกล่ำตอนบน (ขยายพันธุสัตวปา) ตำบลชองกล่ำบน อำเภอเมืองสระแกว 

จังหวัดสระแกว (3 กรกฎาคม 2525) 

4. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพ้ืนบาน ไหมดาหลา และแมลงทับ บานคลองหมี หมูท่ี 4 ตำบล

สระแกว อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว (2555) 

2. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ำจืดไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2533) 

5. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  
1. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนท่ีรอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ – งานบริหาร อนุรักษฟนฟู – งานปองกันและปราบปราม งานฝกอบรมอาชีพ การฟนฟูสภาพปา จัด

ชุดปฏิบัติการพิทักษปา สำรวจความตองการ พัฒนาสัมพันธ ชวยเหลือราษฎร ปฏิบัติการบิน ตระเวน และงาน

ประสานติดตามผล – พัฒนาแหลงนา 12 แหง - พัฒนาปาไม - แกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอม - อนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการมีสวนรวมปองกันและปราบปราม ฟนฟูสภาพปา จัดชุดปฏิบัติการ

พิทักษปา พัฒนาอาชีพ ขุดลอกคลอง ประสานงานติดตามผล (12 กรกฎาคม 2536) 
 

13. จงัหวัดสงิหบรุ ี

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

           1. โครงการจัดหาน้ำเพ่ือสนับสนุนฟารมตัวอยางตามพระราชดำริหนองลาด ตำบลทาขาม อำเภอคาย

บางระจัน ตำบลวิหารขาว อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี (19 พฤษภาคม 2552)  

           2. โครงการงานขุดลอกคลองระบาย 2 ซาย แมน้ำนอย 3 ตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน และ ตำบลถ

วนสมอ ตำบลโพธิ์ประจักษ อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี (4 ตุลาคม 2552) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลทาขาม 

อำเภอคายบางระจัน และตำบลวิหารขาว อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี (8 เมษายน 2552)  
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     1.1 โครงการฟารมตัวอยางตำบลทาขาม อำเภอคายบางระจัน และตำบลวิหารขาว อำเภอทาชาง 

จังหวัดสิงหบุรี (8 เมษายน 2552)  

     1.2 โครงการจัดหาน้ำเพ่ือสนับสนุนฟารมตัวอยางตำบลทาขาม อำเภอคายบางระจัน และตำบลวิหาร

ขาว อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี (8 เมษายน 2552)  
 

14. จงัหวัดอางทอง 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการจัดทำแหลงน้ำชวยเหลือฟารมตัวอยางบานยางกลาง บานยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอ

แสวงหา จังหวัดอางทอง (2550) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการฝกอาชีพตุกตาชาววัง ตำบลบางเสด็จ อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง (มกราคม 2519)  

2. โครงการฟารมตัวอยางบานหนองระหารจีน บานหนองระหารจีน ตำบลบานอิฐ อำเภอเมือง จังหวัด

อางทอง– จัดทำแปลงสาธิต – สงเสริมอาชีพ – สงเสริมงานศิลปาชีพ (10 ตุลาคม 2549)  

3. โครงการฟารมตัวอยางบานยางกลาง – ฟนฟูสภาพปา – จัดทำแปลงสาธิต – สงเสริมอาชีพ – สงเสริม

งานศิลปาชีพ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวง จังหวัดอางทอง (28 ธันวาคม 2549) 

3. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยบานโพสะ - สรางศาลาเอนกประสงค - ปรับปรุงหนองคลองลน

พรอม ขุดลอกคลอง 2 สาย - กอสรางถนน บานโพสะ หมูท่ี 8 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอางทอง (28 

ธันวาคม 2549) 
 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

1. จงัหวดักาฬสนิธุ 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการอางเก็บน้ำหวยปอ ตำบลนาบอน อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ (10 พฤศจิกายน 2546) 

2. โครงการอางเก็บน้ำหวยสังกะ ตำบลดินจี่ อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ (16 ธันวาคม 2548) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการอาสาสมัครพิทักษปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 ธันวาคม 2543) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการศิลปาชีพบานกุดสิม – คุมเกา บานกุดสิม ตำบลคุมเกา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ (ไมระบุ

วันท่ี) 

2. โครงการศิลปาชีพบานหัวนาคำ ตำบลนาบอน อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ (ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการศิลปาชีพบานทาเยี่ยม ตำบลลำชี อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ (ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการศิลปาชีพบานหวยสมอทบ ตำบลดินจี่ อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ (ไมระบุวันท่ี) 
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2. จงัหวดัขอนแกน   

1. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานโสกสมกบ – บานคลองเจริญ ตำบลบานใหม อำเภอสีชมพู จังหวัด

ขอนแกน (ไมระบุวันท่ี) 

3. จงัหวดัชยัภมู ิ  

1. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการวันอิสรภาพสัตวปาไทย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ 

จังหวัดชัยภูมิ พระราชดำริสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (ไมระบุวันที่) 

2. โครงการอนุรักษพันธุสัตวปาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว อำเภอเกษตร

สมบูรณ (ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการพระราชเสาวนียสูพสกนิกรหมูบานรอบ ๆ เขตรักษาพันธุสัตวปา อำเภอเกษตรสมบูรณ 

อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง (20 ธันวาคม 2526) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพทุงกระมัง บานหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง (21 

ธันวาคม 2535) 

4. จงัหวดันครพนม 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการอางเก็บน้ำหวยบัง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ไมระบุวันท่ี)  

2. โครงการอางเก็บน้ำหวยดงนอย ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (8 มิถุนายน 2535)  

3. โครงการอางเก็บน้ำหวยบง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (2537) 

4. โครงการอางเก็บน้ำหวยอวน ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (18 พฤศจิกายน 

2542)  

5. โครงการฝายบานโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (7 พฤศจิกายน 2544)  

6. โครงการฝายบานฮองโจด ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (7 พฤศจิกายน 2544)  

7. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแค (พัฒนาหนองคาด) บานแค ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม (14 พฤศจิกายน 2545) 

8. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัด

นครพนม (12 พฤศจิกายน 2546)  

9. โครงการฝายหวยวังมวง ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (12 พฤศจิกายน 2546) 

10. โครงการปรับปรุงฝายทดน้ำหวยหินชะแนน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (12 

พฤศจิกายน 2546)  

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4.pdf
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1.pdf
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11. โครงการทำนบดินหวยวังหวา ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (12 พฤศจิกายน 

2546)  

12. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานทางหลวง – กิจรรมจัดหาน้ำ - สงเสริมอาชีพ บานแกง ตำบลทางหลวง 

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (12 พฤศจิกายน 2546) 

     12.1 โครงการฟารมตัวอยางฯ บานทางหลวง ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ไมระบุ

วันท่ี)      

13. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (12 พฤศจิกายน 2546) 

14. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัด

นครพนม (12 พฤศจิกายน 2546) 

15. โครงการฝายหวยเม็ก ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (12 พฤศจิกายน 2546) 

16. โครงการขุดลอกหวยวังหิน ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (12 พฤศจิกายน 2546)  

17. โครงการฝายหวยโคน นาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (29 ธันวาคม 2547)  

18. โครงการอางเก็บน้ำหวยหนองดุก ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (29 ธันวาคม  

2547)  

19. โครงการฟารมตัวอยางหนองปลาคอเฒา ตำบลกุตาไก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (28  

พฤศจิกายน 2548) 

20. โครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชนหวยแคน ตำบลโคกสวาง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (28  

พฤศจิกายน 2548) 

21. โครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชนหวยหินกอง ตำบลโคกสวาง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  

(28 พฤศจิกายน 2548) 

22. โครงการงานพัฒนาแหลงน้ำในฟารมตัวอยางฯ หนองปลาคอ บานโพนทา ตำบลกุตาไก อำเภอ 

ปลาปาก จังหวัดนครพนม (28 พฤศจิกายน 2548) 

23. โครงการฝายทดน้ำหวยอีเลิง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ไมระบุวันท่ี) 

24. โครงการอางเก็บน้ำหวยบง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ไมระบุวันท่ี) 

25. โครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน (วังหิน) บานนาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

(ไมระบุวันท่ี) 

26. โครงการอางเก็บน้ำหวยบงหมากโมง บานคำสวางนอย ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

(18 มิถุนายน 2535) 

27. โครงการขุดสระน้ำเพ่ือการเกษตรตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม” บานทันสมัย ตำบลมหาชัย 

อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (28 พฤศจิกายน 2541) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

1. โครงการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ บานหนองบัว ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

(12 พฤศจิกายน 2546) 
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3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการบานเล็กในปาใหญ (ปารักน้ำ) ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (8 มิถุนายน 

2535)  

2. โครงการศูนยศิลปาชีพบานทันสมัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (23 สิงหาคม 

2535)  

3. โครงการศูนยศิลปาชีพบานหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (17 

พฤศจิกายน 2538)  

4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (12 

พฤศจิกายน 2546)  

5. โครงการฟารมตัวอยางหนองปลาคอเฒา บานโพนทา ตำาบลกุตาไก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

(12 พฤศจิกายน 2546, 28 พฤศจิกายน 2548) 

6. โครงการฟารมตัวอยางปาอาหารชุมชน บานโคกสวาง ตำบลโคกสวาง อำเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม (28 พฤศจิกายน 2548) 

7. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ บานวังกะเบา ตำบลนาศรีนวล อำเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม (28 พฤศจิกายน 2548) 

8. โครงการบานแค ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (ไมระบุวันท่ี) 

9. โครงการบานนอยคำเจริญ (วัดสรางพระอินทร) ตำบลพุมแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ไมระบุ

วันท่ี) 

10. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานทางหลวง ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ไม

ระบุวันท่ี)  

11. โครงการบานเล็กในปาใหญบานทันสมัย ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (8 

มิถุนายน 2535)  

12. โครงการบานนาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (17 พฤศจิกายน 2546) 

13. โครงการบานฮองโจด (วัดสุณาเทพนิมิตร) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ไมระบุวันท่ี) 

14. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำร ิตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (12 

พฤศจิกายน 2546)  

15. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำร ิ(หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 

ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (12 พฤศจิกายน 2546)   

16. โครงการฟารมตัวอยางปาชุมชนเศรษฐกิจ (28 พฤศจิกายน 2548)  

17. โครงการบานเล็กในปาใหญ ปาดงบานโพนสวาง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (8 

มิถุนายน 2535) 
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4. โครงการพฒันาดานคมนาคม/สือ่สาร 

1. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ (งานกอสรางถนน) ตำบลบานแกง อำเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม (12 พฤศจิกายน 2546) 

5. จงัหวดันครราชสมีา   

1. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการแกไขปญหาชางปา อุทยานแหงชาติทับลาน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (24 

พฤศจิกายน 2544) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการศูนยการพัฒนาพ้ืนท่ีทายอางเก็บน้ำลำปลายมาศฯ บานราษฎรบูรณะ ตำบลบานราษฎร 

อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการเลี้ยงสุกรพันธุจินหัว สถาบันวิจัยสุกร อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (12 สิงหาคม 

2540) 

6. จงัหวดับงึกาฬ   

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการขุดลอกหวยมวง – หวยนาโคก ตำบลทอดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (17 

ธันวาคม 2547)  

2. โครงการฝายหวยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (25 พฤศจกิายน  

2548)  

3. โครงการจัดหาแหลงน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานโนนสวนปอ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง 

จังหวัดบึงกาฬ (25 พฤศจิกายน 2548) 

4. โครงการฝายหวยหนิง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (25 พฤศจิกายน 2548) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการฟารมตัวอยางหวยหินลาด บานหวยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง

กาฬ (25 พฤศจิกายน 2548)  

2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานโชคอำนวย บานโชคอำนวย ตำบลทาดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด

บึงกาฬ (18 พฤศจิกายน 2538) 

7. จงัหวดับรุรีมัย   

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการขุดลอกหนองไทร บานยาง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (26 ธันวาคม 2536)  

2. โครงการขุดลอกหนองจรรโลง บานหนองพลวงยาง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (26 

ธันวาคม 2536)  

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2.pdf
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/6%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC.pdf
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/7%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
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3. โครงการขุดลอกหนองกุดโคลน บานกุดโคลน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (26 ธันวาคม 

2536)  

4. โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยนาเหนือ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (16 

กรกฎาคม 2540)  

5. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำอางเก็บน้ำหวยนาเหนือ บานไผทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหาน

ทราย จังหวัดบุรีรัมย (16 กรกฎาคม 2540) 

6. โครงการขุดลอกหนองแดง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย (9 ตุลาคม 2541)  

7. โครงการขุดลอกหวยกลาง ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย (9 ตุลาคม 2541)  

8. โครงการขุดลอกหวยตูมกา ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย (9 ตุลาคม 2541)  

9. โครงการขุดลอกสระฮู ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย (9 ตุลาคม 2541)  

10. โครงการขุดลอกลำหวยคอกควาย ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย (9 ตุลาคม 2541) 

11. โครงการขุดลอกลำหวยคอกควาย (ระยะ 2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย (9 ตุลาคม 

2541) 

12. โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำรองน้ำซับบานศรีทายาท หมูท่ี 8 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมย (1 ธันวาคม 2545) 

13. โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยดินทราย ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (1 

ธันวาคม 2545) 

14. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือศูนยศิลปาชีพ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (7 พฤศจิกายน 2546)  

15. โครงการขุดลอกลำหวยกะบก บานลำดวนใต ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (7 

พฤศจิกายน 2546) 

16. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานบุ บานบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (7 

พฤศจิกายน 2546) 

17. โครงการปรับปรุงหนองสามมือ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวง จ.บุรีรัมย และ จ.นครราชสีมา อำเภอโนนดินแดง และอำเภอ             

เสิงสาง (24 พฤศจิกายน 2544) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพ อำเภอกระสัง บานบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (26 

ธันวาคม 2536)  

     1.1 โครงการสงเสริมศิลปาชีพ อำเภอกระสัง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (26 

ธันวาคม 2536)  

2. โครงการศูนยศิลปาชีพ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (15 กรกฎาคม 2540)  
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3. โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตวในหมูบานชายแดน บานศรีทายาท, บานราษฎรรักแดน, บาน

แทนทัพไทย,บานไผทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (15 กรกฎาคม 2540)  

4. โครงการแหลงผลิตอาหาร ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (15 กรกฎาคม 2540)  

5. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำรใินสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานกระเจา ตำบล

ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (7 พฤศจิกายน 2546)  

     5.1 โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร บานกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

(ไมระบุวันท่ี) 

6. โครงการงานอำนวยการและประสานงาน งานหมอนไหม ขาวพืชผสมผสาน พืชชุมชน ปรับปรุงดิน 

บานกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (7 พฤศจิกายน 2546) 

7. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำร ิบานกระเจา จังหวัดบุรีรัมย (ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีอำเภอละหานทราย บานโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอ

โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย (17 เมษายน 2545) 

     1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรผไทยบานรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัด

บุรีรัมย (1 ธันวาคม 2545) 

8. จงัหวดัมหาสารคาม  

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตร น้ำฝน (ขุดสระ เก็บกักน้ำ) ตำบลแคน ตำบลโคกสีทองหลาง ตำบลดงใหญ 

และตำบลหนองแสง อำเภอวาปปทุม จังหวัดบุรีรัมย (13 พฤศจิกายน 2538)  

2. โครงการฝายหวยนอย (หวยคอ) ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดบุรีรัมย (25 พฤศจิกายน 2545) 

3. โครงการขุดลอกลำพังชู ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดบุรีรัมย (25 พฤศจิกายน 2545) 

4. โครงการฝายหวยปาชา ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดบุรีรัมย (25 พฤศจกิายน 2545) 

5. โครงการฝายหวยหางหวา (หวยคูขาด) ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดบุรีรัมย (25 

พฤศจิกายน 2545) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานโคกกอง บานโคกกอง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดบุรีรัมย 

(17 พฤศจิกายน 2535)  

2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานดอนลี่ บานดอนลี่ ตำบลหนองบัวแกว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

บุรีรัมย  (19 พฤศจิกายน 2535)  

3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกำพ้ี บานกำพ้ี ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดบุรีรัมย (21 พฤศจิกายน 

2543) 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1.pdf
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4. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานกำพ้ี บานกำพ้ี ตำบลกำพ้ี อำเภอบรบือ จังหวัดบุรีรัมย (15 ธันวาคม 

2548) 

9. จงัหวดัมกุดาหาร  

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการกอสรางถังพักน้ำพรอมเดินทอประปา ตำบลนาหินกอง, ปากชอง, สานแว อำเภอดงหลวง 

จังหวัดมุกดาหาร (16 พฤศจิกายน 2535)  

2. โครงการอางเก็บน้ำหวยไร (2) ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (29 พฤศจิกายน 

2542) 

 3. โครงการกอสรางอางเก็บน้ำหวยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานโคกยาว ตำบลหนองแคน 

อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (18 พฤศจิกายน 2546)  

     - กอสรางระบบสงน้ำหวยแคน บานโคกยาว ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (18 

พฤศจิกายน 2546)  

4. โครงการอางเก็บน้ำหวยขาหนา บานหนองคอง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (21 

ธันวาคม 2547) 

 5. โครงการอางเก็บน้ำหวยหมากไฟ ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (13 กุมภาพันธ 

2548) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร  

 1. โครงการกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชผัก ผลไม ปศุสัตว ประมง ไมดอกไมประดับและปลูก

ปา อาหารชุมชน บานดอนมวงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (13 ธันวาคม 2548) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการพัฒนาและฟนฟูปาตนน้ำเหนืออางเก็บน้ำหวยแคน หวยไร-หวยขาหนา อำเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร (18 พฤศจิกายน 2546)  

2. โครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานหนองคอง อำเภอดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร (21 ธันวาคม 2547) 

4. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหนองแคน บานหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร (29 พฤศจิกายน 2542)  

2. โครงการหมูบานปาไมตามแนวพระราชดำร ิ(บานหนองคอง) บานหนองคอง อำเภอดงหลวง จังหวัด

มุกดาหาร (21 ธันวาคม 2547)  

3. โครงการหมูบานปาไมตามแนวพระราชดำริ บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร (21 ธันวาคม 2547)  

4. โครงการฟารมตัวอยางบานดอนมวง พัฒนาตามพระราชดำริ ตำบลดอนมวงพัฒนา/โพนทราย  

อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (13 ธันวาคม 2548)  

5. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานสานแว หมู 4 บานนาโคกกุง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัด 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/9%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
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มุกดาหาร (ไมระบุวันท่ี) 

6. โครงการบานนาหินกอง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ไมระบุวันท่ี) 

7. โครงการบานโคกยาว ตำบลหนองแคน อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ไมระบุวันท่ี) 

5. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการกอสรางระบบประปาภูเขา บานโคกยาง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

(18 พฤศจิกายน 2546)  

10. จงัหวัดยโสธร  

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง (ขุดลอกหนองอ่ึง) ตำบลคอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (28 

พฤศจิกายน 2543) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเล็กในปาใหญ บานนอมเกลา อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิอำเภอเลิงนก

ทา จังหวัดยโสธร (10 สิงหาคม 2537) 

2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพฯ บานคำน้ำสราง ตำบลคอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (28 

พฤศจิกายน 2543) 

3. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  

(28 พฤศจิกายน 2543) 

11. จงัหวัดรอยเอด็ 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการอางเก็บน้ำหวยทราย (ตอนบน) ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (11 พฤศจิกายน 

2535)  

2. โครงการอางเก็บน้ำหวยยาง (หินซอด) ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (11 พฤศจิกายน 

2535)  

3. โครงการอางเก็บน้ำหวยปลาฝา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (11 พฤศจกิายน 2535) 

4. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน (งานขุดสระเก็บน้ำ) ตำบลดอกลำ้ อำเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด 

(14 พฤศจิกายน 2537)  

5. โครงการจัดหาแหลงน้ำสนับสนุนโครงการปลกูหมอนเลี้ยงไหม (ขุดลอกแหลงน้ำธรรมชาติ) ตำบลดอก

ลำ้ ตำบลโนนสะอาด อำเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด (14 พฤศจิกายน 2537)  

6. โครงการสงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม (จัดหาแหลงน้ำ) ตำบลดอกล้ำ ตำบลโนนสะอาด อำเภอปทุม

รัตน จังหวัดรอยเอ็ด (14 พฤศจกิายน 2537)  

7. โครงการฝายหวยหินลาดนอย ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (ไมระบุวันท่ี) 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/10%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3.pdf
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/11%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94.pdf
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2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษปา (22 พฤศจิกายน 2543) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย บานศรีวิชัย ตำบลขามเบีย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (ไม

ระบุวันท่ี) 

2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตน บานดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด 

(ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานผาน้ำทิพย บานหนองแขพัฒนา ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัด

รอยเอ็ด (ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด (22 พฤศจิกายน 

2543) 
 

12. จงัหวัดเลย 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้ 

  1. โครงการขุดลอกผาบาวผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (24 พฤษภาคม 2524) 

 2. โครงการขุดลอกผาเก้ิง-ผานาง ตำบลผาอินทรแปลง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (25 มีนาคม 2534)  

3. โครงการฝายและระบบสงน้ำหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย (6 กุมภาพันธ 2542)  

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานนำ้คอ ตำบลทรายขาว อำเภอ

วังสะพุง, ภูหลวง จังหวัดเลย (พฤศจิกายน 2542) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

1. โครงการบานเล็กในปาใหญผานาง-ผาเก้ิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระ 

บรมราชินีนาถ บานผานาง ตำบลผาอินทรแปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (23 ธันวาคม 2535)  

2. โครงการขยายเขตการไฟฟาโครงการบานเล็กในปาใหญผานาง – ผาเก้ิง ตำบลผานาง-ผาเก้ิง  

อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (18 พฤศจิกายน.2538) 

3. โครงการบานกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ไมระบุวันท่ี) 

4. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเทิดพระเกียรติผาบาว-ผาสาว บานนาซำแซง ตำบลเขาหลวง  

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (ไมระบุวันท่ี) 

 5. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเทิดพระเกียรติบานคกง้ิว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ไมระบุวันท่ี) 

 6. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเทิดเทิดพระเกียรติบานผานาง-ผาเก้ิง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

(ไมระบุวันท่ี) 

 

 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/12%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2.pdf


69 
 

13. จงัหวัดศรสีะเกษ 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ตำบลกานเหลือง ตำบลหนองหาง อำเภออุทุมพรพิสัย  

จังหวัดศรีสะเกษ (17 ธันวาคม 2541)  

2. โครงการจัดหาแหลงน้ำและไฟฟาเพ่ือการเกษตร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยว จังหวัดศรีสะเกษ (3 

พฤษภาคม 2542)  

3. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอำเภอปรางคกู (ขุดลอกหวยพรานระยะ 1 และระยะ2) พรอมปรับปรุงอางเก็บน้ำ

หวยติ๊กชู ตำบลกู อำเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ (21 ธันวาคม 2542)  

4. โครงการพัฒนาแหลงน้ำบานข้ีนาค ตำบลตูม อำเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ (21 ธันวาคม  

2542) 

5. โครงการขุดลอกหวยสาขาหวยสละ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (27 พฤศจิกายน 

2543)  

6. โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยไผ บานพนมชัย ตำบลหวยตามอญ อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 

(26 ธันวาคม 2548)  

7. โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ำหวยติ๊กชู อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (31 มีนาคม 2553) 

 8. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน (ขุดสระเก็บน้ำ) ตำบลติ๊กชู อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (14-15 

พฤศจิกายน 2537)  

9. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอำเภอปรางคกูอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานเกาะ, บานกระโพธิ์ ตำบลกู 

อำเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ (21 ธันวาคม 2542) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลหนองเมย/เมืองหลวง 

อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (28 ธันวาคม 2536)  

      1.1 โครงการสงเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหวยทับทัน ตำบลเมืองหลวง 

อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานรุงอรุณและบานกระหวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตำบลรุงอรุณ, 

กระหวัน/โนนสำราญ อำเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ (29 พฤศจิกายน 2546)  

3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพอำเภอหวยทับทัน บานหนองเมย ตำบลเมืองหลวง อำเภอหวยทับทัน  

4. โครงการบานกะโพธิ์ ตำบลกู อำเภอปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันท่ี) 

5. โครงการบานสงยาง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันท่ี) 

6. โครงการบานวนาสวรรค ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันท่ี) 

7. โครงการสงเสริมศิลปาชีพและศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห บานตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันท่ี) 

 

 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/13%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9.pdf
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3. โครงการพฒันาดานสวสัดกิารสังคม/การศกึษา 

 1. โครงการจัดหาไฟฟาเพ่ือการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิตำบลเขิน อำเภอนำ้เกลีย้ง จังหวัดศรี

สะเกษ (3 พฤษภาคม 2542) 

4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิอำเภอภูสิงห ตำบลตะแบงใต/

หวยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (15 พฤศจิกายน 2537, 27 พฤศจิกายน 2543, 26 ธันวาคม 2548)  

2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานรุงอรุณและบานกระหวัน ตำบลโนนสำราญ อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบาน

กระหวัน ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ (29 พฤศจิกายน 2546) 
 

14. จงัหวัดสกลนคร  

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการอางเก็บน้ำหนองกวั่ง ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร (1 เมษายน 2529)  

2. โครงการอางเก็บน้ำหวยเหล็กเปยก บานหนองแสง ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (20 

ธันวาคม 2536)  

3. โครงการอางเก็บน้ำหวยหินชะแนนใหญ ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (16 

พฤศจิกายน 2538)  

4. โครงการปรับปรุงอางฯ หนองอีดาฯ บานกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 

(16 พฤศจิกายน 2538)  

5. โครงการอางเก็บน้ำหวยหินชะแนนใหญ บานกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย จังหวัด

สกลนคร (16 พฤศจิกายน 2538)  

6. โครงการอางเก็บน้ำตาลโกน ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (22 พฤศจกิายน 2538) 

7. โครงการอางเก็บน้ำหวยตาลโกน บานหนองพอกใหญ ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร 

(22 พฤศจิกายน 2538) 

8. โครงการขุดลอกยอดหวยเตย บานสันติสุข ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (12 

พฤศจิกายน 2539)  

9. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน (ขุดสระน้ำ) อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (2539)  

10. โครงการฝายหวยระนอง ตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (22 พฤศจิกายน 2541)  

11. โครงการฝายหวยระนอง บานหนองตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (22 พฤศจิกายน 

2541) 

12. โครงการขุดสระน้ำเพ่ือการเกษตรตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม" บานปารักน้ำ ตำบลโคกส ีและ

บานกลวยนอย ตำบลมาย อำเภอสวางแดนดิน และอำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร (22 พฤศจิกายน 2541) 

13. โครงการแกไขปญหาดินเค็มในพ้ืนท่ี (26 พฤศจิกายน 2541) 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/14%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf
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      - แกไขปญหาดินเค็มดวยระบบน้ำชลประทาน บานจาร ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 

(26 พฤศจิกายน 2541) 

14. โครงการจัดหาแหลงน้ำใหราษฎรบานกลวยนอย บานกลวยนอย ตำบลมาย อำเภอบานมวง จังหวัด

สกลนคร (26 พฤศจิกายน 2541) 

15. โครงการจัดหาแหลงน้ำใหราษฎรบานกลวยนอย ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร (26 

พฤศจิกายน 2541) 

16. โครงการแกไขปญหาดินเค็มดวยระบบน้ำชลประทาน ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร 

(27 พฤศจิกายน 2541) 

17. โครงการจัดหาน้ำใหศูนยศิลปาชีพบานจาร ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร (17 ธันวาคม 

2541)  

18. โครงการจัดหาแหลงน้ำใหราษฎรบานกุดนาขามและบานโคกศิลา ตำบลเจริญศิลป อำเภอเจริญศิลป 

จังหวัดสกลนคร (20 ธันวาคม 2541)  

19. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน (ขุดสระเก็บน้ำประจำไรนา) ตำบลโนนสะอาด อำเภอบานมวง 

จังหวัดสกลนคร (20 ธันวาคม 2541)  

20. โครงการจัดหาแหลงน้ำใหราษฎรบานกุดนาขามและบานโคกศิลา จังหวัดสกลนคร บานกุดนาขาม 

ตำบลเจริญศิลป และบานโคกศิลา ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร (20 ธันวาคม 2541) 

21. โครงการจัดหาแหลงน้ำใหราษฎรตำบลธาตุ, เจริญศิลป อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร (20  

ธันวาคม 2541) 

22. โครงการปรับปรุงระบบทอสงนำ้อางเก็บน้ำหวยทราย ตำบลบงเหนือ อำเภอสวางแดนดิน จังหวัด 

สกลนคร (26 พฤษภาคม 2542)  

23. โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ำอางเก็บน้ำหวยทราย บานหนองกุง ตำบลบงเหนือ อำเภอสวาง 

แดนดิน จังหวัดสกลนคร (26 พฤษภาคม 2542)  

24. โครงการขุดลอกหวยนกเคา ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (19 ธันวาคม 2542)  

25. โครงการงานขุดลอกหนาฝายหวยดินแดง ตำบลคำตากลา อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (19 

ธันวาคม 2543)  

26. โครงการงานพัฒนาลำหวยบอแดง ลำหวยซาง ตำบลมวง อำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร (6 

พฤศจิกายน 2544)  

27. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานซงเตา (งานขุดสระสาธารณะบานซงเตา) ตำบลนาเพียง 

อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (17 พฤศจิกายน 2544) 

28. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานซงเตา (งานขุดสระสาธารณะบานซงเตา) บานซงเตา ตำบลนา

เพียง อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (17 พฤศจิกายน 2544) 

29. โครงการอางเก็บน้ำหวยทราย 4 ตำบลพังขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (30 พฤศจิกายน 2544)  
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30. โครงการขุดลอกแหลงน้ำสถานีบำรุงพันธุสัตว 4 พรอมระบบสงนำ้บานดงยอ ตำบลพังขวาง อำเภอ

เมือง จังหวัดสกลนคร (30 พฤศจกิายน 2544)  

31. โครงการขุดสระหวยโงง ตำบลอุมจาน อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (25 กันยายน 2545)  

32. โครงการจัดหาแหลงน้ำใหราษฏรบานคอ (งานขุดลอกลำนำ้ยาม) บานคอ ตำบลหนองลาด อำเภอ

วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (17 พฤศจิกายน 2545)  

33. โครงการอางเก็บน้ำหวยแหนง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (4 พฤศจิกายน 2546)  

  34. โครงการจัดหาน้ำบานโคกแกว ตำบลนาแกว อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร (6 พฤศจิกายน 

2546) 

 35. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือราษฎร ตำบลนาแกว งานขุดสระประจำไร บานใหม หนองผือ 

ตำบลนาแกว อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร (6 พฤศจิกายน 2546) 

36. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือราษฎร ตำบลนาแกว งานขุดสระประจำไร อำเภอโพนนาแกว 

จังหวัดสกลนคร (30 เมษายน 2547)  

37. โครงการฟารมตัวอยางบานทรายทอง ตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (27 ธันวาคม 

2547)  

38. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานดงเสียวและบานทาแร (ดงปลาปาก) อำเภออากาศอำนวย 

จังหวัดสกลนคร (10 ธันวาคม 2548)  

39. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานดงเสียวและบานทาแร (ดงปลาปาก) บานดงเสียว, ทาแร (ดง

ปลาปาก) / ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (10 ธันวาคม 2548) 

40. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือฟารมตัวอยางตำบลแพด บานวังชมภู ตำบลแพด อำเภอคำตากลา 

จังหวัดสกลนคร (20 ธันวาคม 2548) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการปลูกปาเสริมธรรมชาติในและนอกเขตภูพานฯ บริเวณปาใน และนอกเขตภูพานราชนิเวศน 

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (20 พฤศจิกายน 2527, 18 พฤศจกิายน 2528, 26 ธันวาคม 2529, 20 มกราคม 

2531, 26 มกราคม 2531, 19 มกราคม 2532, 30 พฤศจิกายน 2532, 14 มกราคม 2534, 3 กุมภาพันธ 2535, 

14 มกราคม 2536, 20 มกราคม 2538, 10 มกราคม 2539, 17 พฤศจิกายน 2539, 24 พฤศจิกายน 2540, 25 

พฤศจิกายน 2543, 30 พฤศจิกายน 2544)  

2. โครงการควบคุมไฟปารอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน ตำบลหวยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

(30 พฤศจิกายน 2535)  

3. โครงการปาชุมชนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง สถานีบำรุงพันธุสัตวสกลนคร บานหนองยาง ตำบลพัง

ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (2545)  

4. โครงการปารักน้ำตามพระราชดำร ิตำบลขม้ิน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

 5. โครงการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาพ้ืนท่ีโครงการปารักษน้ำบานถ้ำติ้วอันอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

บานถ้ำติ้ว หมูท่ี 2 ตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (20 ธันวาคม 2525) 
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3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานกุดสะกอย บานกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย 

จังหวัดสกลนคร (พฤศจกิายน 2538)  

2. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงดงยอ โนนสวรรค ตำบลพังขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

(2545)  

3. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลคำตากลา อำเภอคำตากลา 

จังหวัดสกลนคร (20 ธันวาคม 2548)  

4. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานโคกทรายขาว ตำบลหนองบัว

สิม อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (20 ธันวาคม 2548)  

5. โครงการศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร (ไมระบุ

วันท่ี) 

6. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานทรายทอง ตำบลบานทรายทอง จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

7. โครงการฟารมตัวอยางหนองหมากเฒา บานนาคำ ตำบลหวยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ไม

ระบุวันท่ี) 

8. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานทาแร-ดงปลาปาก ตำบลโพน

งาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

 9. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไมระบุวันท่ี) 

 10. โครงการบานหนองมวง ตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

11. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานจาร ตำบลมวง อำเภอบานเมือง จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

12. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานบอเดือนหา ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

13. โครงการบานนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

14. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (ไมระบุ

วันท่ี) 

 15. โครงการบานโคกแกว ตำบลนาแกว อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

16. โครงการบานซงเตา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

17. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานทรายทอง อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

18. โครงการปารักษน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบานปารักษน้ำ (ไมระบุวันท่ี) 

19. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานดอนคำ (วัดเสนานฤมิตร) อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (ไมระบุ

วันท่ี) 

20. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานดงยอ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 

21. โครงการฟารมตัวอยางบานหนองหมากเฒาตามพระราชดำริบานนาคำ (ไมระบุวันท่ี) 

22. โครงการหมอนไหมสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (ไม

ระบุวันท่ี) 
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 23. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก บานกุดสะกอย, บานโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย 

จังหวัดสกลนคร (16 พฤศจิกายน 2538) 

4. โครงการพฒันาดานคมนาคม/สือ่สาร 

 1. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามหวยเพียงแสน บานดงชมพู ตำบลสรางคอ อำเภอกุด

บาก จังหวัดสกลนคร (7 พฤศจิกายน 2526)  

2. โครงการถนนหมูบานพัฒนาตัวอยางบานคอนอย บานคอนอย ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัด

สกลนคร (พฤศจิกายน 2526) 

 3. โครงการกอสรางถนนสายบานพอกใหญ- บานหวาน บานพอกใหญ ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา 

จังหวัดสกลนคร (18 พฤศจิกายน 2537)  

4. โครงการกอสรางถนนสายบานหวยหินลาด-บานโพนทอง บานหินลาด ตำบลหนองแวง อำเภอวานร

นิวาส จังหวัดสกลนคร (18 พฤศจิกายน 2538) 

5. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บ.เหลาใหญ-โคกสะอาด เหลาสุขสันต บานเหลาใหญ บานโคก

สะอาด และบานเหลาสุขสันต ตำบลวัฒนา อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (24 พฤศจิกายน 2546) 

5. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการโรงสีขาวพระราชทานบานหนองพอกใหญ ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (26 

พฤศจิกายน 2542) 

 2. โครงการขยายเขตไฟฟาศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานกุดนาขาม ศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม ตำบลเจริญ

ศิลป อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันท่ี) 
 

15. จงัหวัดสรุนิทร 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการขุดลอกหวยกระโจน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร (27 ธันวาคม 2536) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการจัดการเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน –หวยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง, อำเภอ

สังขะ, อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร (26 ธันวาคม 2536) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพ อำเภอบัวเชด ตำบลตาปม/บัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร (27 

ธันวาคม 2536) 

 2. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพอีสานใต บานตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (ไม

ระบุวันท่ี) 

 

 

 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/15%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
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16. จงัหวัดหนองบวัลำภ ู  

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการกอสรางทำนบดินและขุดลอกหวยซำปาคาด ตำบลนาเหลา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู 

(5 พฤศจิกายน 2544) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการบานหนองหินตั้ง ตำบลนาเหลา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู (ไมระบุวันท่ี) 

 

17. จงัหวัดอำนาจเจรญิ  

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการฝายทดน้ำลำเซบาย ตำบลสรางถอนอย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (5 มกราคม 

2541) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานสรางถอนอก ตำบลสรางถอนอย อำเภอหัวตะพาน จังหวัด

อำนาจเจริญ (29 พฤศจกิายน 2538) 

18. จงัหวัดอดุรธาน ี 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการฝายหวยยาง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (3 มิถุนายน 2535) 

2. โครงการอางเก็บน้ำหวยกลาง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (17 มิถุนายน 2535)  

3. โครงการอางเก็บน้ำหวยยาง (คำหมากยาง) ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (17 

มิถุนายน 2535)  

4. โครงการอางเก็บน้ำหวยถ้ำพวง (2) ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (8 พฤศจิกายน 

2535)  

5. โครงการอางเก็บน้ำตาดคำแคน ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (11 พฤศจิกายน 

2537)  

6. โครงการฝายหวยทวน 1, 2 ตำบลบานตาด อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี (19 พฤศจิกายน 2539)  

7. โครงการชวยเหลือราษฎรบริเวณลำหวยทวน (ขุดลอกลำหวยทวนตอนบน) ตำบลโพนสูง อำเภอบาน

ดุง จังหวัดอุดรธานี (17 พฤศจิกายน 2542) 

 8. โครงการขุดลอกลำหวยทวนตอนลาง ตำบลวังทอง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี (17 พฤศจิกายน 

2542)  

9. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฟารมตัวอยางบานจันทร ตำบลบานจันทร อำเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี (26 พฤศจิกายน 2548)  

10. โครงการฝายหวยคำจำปา ตำบลบานจันทร อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี (26 พฤศจิกายน 2548) 

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/17%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9.pdf
http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/19%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5.pdf
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2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

 1. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ำจืดของไทย ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

(2532) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีภูผาหักตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ บานสุมณฑา ตำบลผาสุก 

อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (25 ธันวาคม 2547) 

4. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานนาตาด – นาโปรง ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ บานนาโปรง ตำบลบะ

ยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (3 มิถุนายน 2535) 

 2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกำแมด บานกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี (21 

เมษายน 2536) 

 3. โครงการฟารมตัวอยางบานจันทรอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานจันทร ตำบลจันทร อำเภอบานดุง 

จังหวัดอุดรธานี (26 พฤศจิกายน 2548)  

     - ฟารมตัวอยางบานจันทรอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานสายน้ำผึ้ง ตำบลบานจันทร อำเภอบานดุง 

จังหวัดอุดรธานี (1 มีนาคม 2549) 

 4. โครงการบานวังทอง อำเภอวังสามสมอ จังหวัดอุดรธานี (ไมระบุวันท่ี) 
 

19. จงัหวัดอบุลราชธาน ี

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการอางเก็บน้ำหวยหินกอง บานหนองกบ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (16 

พฤศจิกายน 2537)  

2. โครงการขุดลอกหนองชำแรด ตำบลโดมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (1 ธันวาคม 

2538)  

3. โครงการขุดลอกหนองแวงยาว ตำบลโดมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (1 ธันวาคม 

2538) 

4. โครงการขุดลอกหนองอาจอย ตำบลโดมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (1 ธันวาคม  

2538) 

5. โครงการขุดลอกหนองน้ำก่ำ (หนองแวง) ตำบลโดมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (1 

ธันวาคม 2538) 

6. โครงการขุดลอกหนองบก ตำบลโดมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (1 ธันวาคม 2538) 

7. โครงการขุดลอกหนองพอุง ตำบลโดมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (1 ธันวาคม 2538)  

8. โครงการขุดลอกหนองยอดขา ตำบลโดมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (1 ธันวาคม 

2538)  

http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/files/north_eastern/2563/20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5.pdf
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9. โครงการระบบสงน้ำหวยวังใหญ ตำบลโดมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (1 ธันวาคม 

2538)  

10. โครงการฝายหวยทราย ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (22 พฤศจิกายน 

2539)  

11. โครงการฝายหวยโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  (22 พฤศจิกายน 

2539) 

12. โครงการจัดหาแหลงน้ำบานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  

(22 พฤศจิกายน 2539) 

13. โครงการจัดหาแหลงน้ำสงเสริมศิลปาชีพบานยางนอย (ใหฟารมฯ) บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอ

เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  (22 พฤศจิกายน 2539) 

14. โครงการฝายหวยแซะ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (22 พฤศจิกายน 

2541)  

15. โครงการขุดลอกหนองหวยใหญและอาคารประกอบ บานตาเอ็ม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุน จังหวัด

อุบลราชธานี (22 ธันวาคม 2541)  

16. โครงการอางเก็บน้ำหวยซึง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (22 พฤศจิกายน 

2541) 

17. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือโครงการฟารมสมเด็จพระนางเจาฯ ตัวอยางฯ บานยางนอย ตำบลกอเอ 

อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี (23 พฤศจิกายน 2544) 

18. โครงการจัดหาแหลงน้ำโครงการสงเสริมศิลปาชีพบานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเข่ือง

ใน จังหวัดอุบลราชธานี (23 พฤศจิกายน 2544)  

19. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือสมาชิกโครงการบานนักรบไทย ตำบลบุงมะแลง อำเภอสวางวีระ

วงศ จังหวัดอุบลราชธานี (29 พฤศจิกายน 2544)  

20. โครงการอางเก็บน้ำคำหมากใหญ ตำบลคอแสง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (16 พฤศจิกายน 

2537) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบุณฑริก บานสมพรรัตน 

ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (16 พฤศจิกายน 2537) 

2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถบานเวินบึก บานเวินบึก ตำบลโขง

เจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (30 พฤศจกิายน 2538)  

3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพฯ บานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเข่ืองใน จังหวัด

อุบลราชธานี (22 พฤศจกิายน 2539)  

4. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ หมูบานนักรบไทย บานโนน

กุหลาบ ตำบลบุงมะแลง อำเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี (16 กรกฎาคม 2540)  
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5. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถบานหนองผักแวน บานหนอง

ผักแวน ตำบลสารภ ีอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (23 พฤศจิกายน 2542)  

6. โครงการฟารมตัวอยางบานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี (7 

พฤศจิกายน 2546)  

7. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำรบิานยางนอยในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

จังหวัดอุบลราชธานี บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี (2 กุมภาพันธ 2547)  

8. โครงการศูนยการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนบานคอ -บานแปดอุม ตำบลโคมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัด

อุบลราชธานี (ไมระบุวันท่ี) 

9. โครงการขาวกลองปรุงเบญจกระยาทิพย แรกผลิ 6 ตามโครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง

เจาฯพระบรมราชินีนาถ บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี (2547) 

3. โครงการพฒันาดานคมนาคม/สือ่สาร 

 1. โครงการกอสรางระบบประปาสงเสริมศิลปาชีพบานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเข่ืองใน 

จังหวัดอุบลราชธานี (ไมระบุวันท่ี). 

4. โครงการพฒันาดานสวสัดกิารสังคม/การศกึษา 

 1. โครงการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชองเม็ก ตำบลชองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (2 

กุมภาพันธ 2542) 

5. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะพ้ืนท่ีปาดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี หลัก กม. ท่ี 4 คายสรรพสิทธิ

ประสงค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (16 ธันวาคม 2541) 
 

ภาคใต 

1. จงัหวดักระบี ่

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการฝายหวยน้ำแกวอันเนื่องมาจากพระราชดำริพรอมระบบสงนำ้ บานหวยนำ้แกว หมูท่ี 6 ตำบล

หนาเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (24 เมษายน 2543) 

 2. โครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ(ระบบสงน้ำและอาคารประกอบสระ

เก็บน้ำหนองใหญ) บานปากคลอง หมูท่ี 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ (26 กันยายน 2537) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

1. โครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุงทะเลบานปากคลอง จังหวัดกระบี่ (26 กันยายน 2537)       

     1.1 ฟนฟูสภาพปา สัตวปา และประชาอาสา  

     1.2 เพาะและอนุบาลปลากะรัง/เลี้ยงปลาในกะชงั บานขุนสมุทร หมู 10 บานเกาะกลาง หมู 3  

ตำบลเกาะกลาง ตำบลหมูบานราหมาด อำเภอเกาะลันตา บานปากคลอง หมู 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะ            

ลันตา 
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2. โครงการอนุรักษพันธุกลวยไมรองเทานารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีทดลองขาวจังหวัด 

กระบี่ หมู 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเมือง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดกระบี่ หมู 1 ตำบลเขาคราม 

อำเภอเมือง (21 เมษายน 2543)  

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะลันตานอย 

อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ - การเลี้ยงปลาในกระชัง (20 เมษายน 2543)  

4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาและอนุรักษพันธุปูปาทุงทะเล (กอสรางเรือนเพาะฟกเรือน อนุบาลสัตว

ทะเล) บานปากคลอง หมู 3 จังหวัดกระบี่ (26 กันยายน 2537) 
 

2. จงัหวดันครศรธีรรมราช 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิบานเนินธัมมัง (จัดหาแหลงน้ำ) ตำบล

แมเจาอยูหัว อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช (7 ตุลาคม 2536)  

2. โครงการอาคารบังคับน้ำคลองแกระ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (18 

ตุลาคม 2537)  

3. โครงการอาคารบังคับน้ำบานควนใส บานควนใส ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช (18 ตุลาคม 2537) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานตรอกแค ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม

ระบุวันท่ี) 

3. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

     1.1 โครงการพัฒนาดินเปรี้ยวจัด บานเนินธัมมัง ตำบลแมเจาอยูหัว จังหวัดนครศรีธรรมราช (2 

ตุลาคม 2537)  

     1.2 โครงการกอสรางศูนยอพยพสัตว บานเนินธัมมัง ตำบลแมเจาอยูหัว อำเภอเชียรใหญ จังหวัด

นครศรีธรรมราช (ไมระบุวันท่ี) 

     1.3 ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง ตำบลแมเจาอยูหัว อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม

ระบุวันท่ี) 

3. จงัหวดันราธวิาส 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการฝายลำธารทอง บานโตะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (16 กันยายน 

2537)  
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2. โครงการฝายสายบน บานสายบน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (26 กันยายน  

2537) 

3. โครงการระบบระบายนำ้หนองบัวบากง บานบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (7 

ตุลาคม 2537)  

4. โครงการอางเก็บน้ำเพ่ือการประมงหมูบานศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด

นราธิวาส (4 ตุลาคม 2539)  

5. โครงการอางเก็บน้ำไอรปาโจพรอมระบบสงน้ำ บานไอรปาโจ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัด

นราธิวาส (20 กันยายน 2541)  

6. โครงการจัดหาน้ำหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ (เพ่ิมเติม) ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

(7 ตุลาคม 2542, 1 กันยายน 2539)  

7. โครงการคลองสงน้ำหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (7 

ตุลาคม 2542) 

8. โครงการจัดหาน้ำใหมัสยิดเขาตันหยง บานเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส (24 เมษายน 2542)  

9. โครงการจัดหาน้ำใหหมูบานศิลปาชีพสุคิริน (บานเล็กในปาใหญ) ระยะท่ี 2 หมูท่ี 1 ตำบลภูเขาทอง 

อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (14 ตุลาคม 2542)  

10. โครงการฝายคลองปาโจโตะดาโอะ ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (18 ตุลาคม  

2542)  

11. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานคลอแระ บานชูโว ตำบลบาเระใต อำเภอบาเจาะ จังหวัด

นราธิวาส (19 ตุลาคม 2542)  

12. โครงการขุดลอกบึงกระทุง บานกระทุง ตำบลลูโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (19 

ตุลาคม 2542)  

13. โครงการจัดหาน้ำาชวยเหลือราษฎรบานไอรสาเมาะ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

(15 กันยายน 2544)  

14. โครงการฝายทดน้ำบานธรรมเจริญ บานธรรมเจริญ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

(15 กันยายน 2544)  

15. โครงการอางเก็บน้ำอัยปาโจและระบบสงน า ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (9 

กันยายน 2544)  

16. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานอาแนโตะอีแต ตำบลบางอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

 (9 กันยายน 2545) 

17. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรหมูท่ี 2, 5 และหมูท่ี 6 (ฝายบานกาเด็ง) ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส (4 ตุลาคม 2545)  
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18. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรหมู 2, 5, 6 (ฝายบานกาหนั้วะ) ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส (4 ตุลาคม 2545) 

19. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานอีนอ ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (4 

ตุลาคม 2545) 

20. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานไอจือเราะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (4 

ตุลาคม 2545) 

21. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสวนพฤกษศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอ

เมือง จังหวัดนราธิวาส (10 เมษายน 2546)  

22. โครงการระบบสงน้ำบานปลักปลาและอาคารประกอบ บานปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส (13 กันยายน 2546)  

23. โครงการฝายทดน้ำบานบือแจง ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (3 กันยายน 2546)  

24. โครงการจัดหาน้ำเพ่ิมเติมฝายกรือซอ ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (3 กันยายน 2546) 

25. โครงการจัดหาน้ำใหแกราษฎรบานเจะเหม ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

 26. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางฯ บานบาลูกากาบัส ตำบลเอราวัณ อำเภอแวง จังหวัด

นราธิวาส (2 ธันวาคม 2546)  

27. โครงการจัดหาน้ำใหหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ 

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (6 กันยายน 2547)  

28. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานตอหลัง โคกตราด โคกเนียง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส (10 กันยายน 2547)  

29. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางฯ บานสะแนะ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

(16 ตุลาคม 2547)  

30. โครงการทอระบายน้ำบานน้ำขาว 2 ตำบลกายูคละ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (23 ตุลาคม 2547)  

31. โครงการจัดหาน้ำใหฟารมตัวอยางฯ บานโคกโก ตำบลโตะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (3 

มกราคม 2548)  

32. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางฯ บานตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส (29 เมษายน 2548)  

33. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางฯ บานโคกไรใหญ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส (28 มีนาคม 2549)  

34. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางฯ บานปาไผ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส (28 มีนาคม 2549) 

35. โครงการปรับปรุงหนองน้ำบานลูกเขา ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (12 ตุลาคม 

2549)  
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36. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางฯ บานเจาะเกาะ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอรอง จังหวัด

นราธิวาส (2 กุมภาพันธ 2550)  

37. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานเจาะเกาะ (ระยะท่ี 2) บานฮูแตมาแจ ตำบลกายูคละ อำเภอแวง 

จังหวัดนราธิวาส (2 กุมภาพันธ 2550) 

38. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานจาเราะสโตร บานจาเราะสโตร ตำบลกะลุวอ อำเภอ

เมือง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

39. โครงการจัดหาน้ำใหฟารมตัวอยางฯ โคกบาฆาบือซา บานจาเราะสโตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอ

เมือง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการพฒันาดานการเกษตร 

 1. โครงการกำจัดศัตรูพืชในนาขาว (แมลงหลา) ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (2 ตุลาคม 

2539)  

2. โครงการฟนฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุมน้ำบางนรา ตำบลเมือง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

(14 ตุลาคม 2542) 

3. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส 

(ชายฝงทะเลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอตากใบ) (6 กันยายน 2544, 22 กันยายน 2550, 11 สิงหาคม 2552) 

4. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ  

 1. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนราธิวาส (2516)  

2. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว (โคเนื้อลูกผสมเพศเมีย) 1. หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

13 หมูบาน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง 2. หมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ 3. 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานยูโยอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (2539)  

3. โครงการสงเสริมอาชีพแกราษฎรท่ีวางงาน ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (20 

กันยายน 2541)  

4. โครงการทดลองเลี้ยงปลากะรัง (เกา) บานปูลาเจะมูดอ ตำบลศาลาใหม อำเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส (27 กันยายน 2541)  

5. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานบาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (2 กันยายน 

2546)  

6. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานบาลูกากาปส ตำบลเอราวัณ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (2 กันยายน 

2546)  

7. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางฯ บานรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส (6 กันยายน 2547)  

8. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกโก ตำบลโตะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (13 มกราคม 

2548)  
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9. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (29 เมษายน 

2548)   

10. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานสะแนะ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (29 เมษายน 

2548)   

11. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานโคกไรใหญ ตำบลสุไหงปาดี อำเภออสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (28 

มีนาคม 2549) 

12. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานปาไผ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (28 มีนาคม 

2549)  

13. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานเจาะเกาะ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส (2 

กุมภาพันธ 2550)  

14. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานจาเราะสโตร ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

15. โครงการปรับปรุงพันธุไกพ้ืนเมืองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัด

นราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

 16. โครงการสงเสริมศิลปาชีพคายจุฬาภรณ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (2516)  

17. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

18. โครงการสงเสริมศิลปาชีพหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

(ไมระบุวันท่ี) 

19. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

20. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดพระพุทธ ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

21. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

22. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดชลธาราสิงเห ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

23. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

24. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานสายบน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

25. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานดาฮง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

 26. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

27. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานไอรสาเมาะ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุ

วันท่ี) 

28. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานบากง (วัดทรายทอง) ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

(ไมระบุวันท่ี) 

29. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานคลอแระ ตำบลบาเระใต อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

30. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานโตะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

31. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานไอรบาลอ ตำบลชางเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุ

วันท่ี) 
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32. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

33. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดตันติการาม (บานตอหลัง) ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด

นราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

34. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดน้ำขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

35. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดลอยประดิษฐ (บานโตะเด็ง) ตำบลโตะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด

นราธิวาส (ไมระบุวันท่ี) 

36. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานนาโงมาแย ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุ

วันท่ี) 

37. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานบลูกาสนอ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุ

วันท่ี) 

38. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางบานไอรบือแตอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (24 กรกฎาคม 2552) 

5. โครงการพฒันาดานคมนาคม/สือ่สาร 

 1. โครงการลาดยางถนนบนคันก้ันน้ำบานศรีพงัน-ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ ตำบลเกาะสะทอน 

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (13 กันยายน 2546) 

6. โครงการพฒันาดานสวสัดกิารสังคม/การศกึษา 

 1. โครงการขยายเขตไฟฟาใหหมูบานศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด

นราธิวาส (14 ตุลาคม 2542) 

7. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการบานเล็กในปาใหญ พ้ืนท่ีสงวนเพ่ือกิจการนิคมสรางตนเองสุคิริน บานไอรปาโจ ตำบลภูเขา

ทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (16 กันยายน 2537)  

2. โครงการพระสงฆนำชัยคุมภัยใตพ้ืนท่ีวัดในจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (6 กันยายน 

2547) 

4. จงัหวดัปตตาน ี

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการอางเก็บน้ำบานนาหวา ตำบลทุงคลา อำเภอสายบุร ีจังหวัดปตตานี (14 ตุลาคม 2537) 

2. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานปาตำเขียว ตำบลบานกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัด

ปตตานี (1 ตุลาคม 2546)  

3. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือบานนำ้ดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (24 กันยายน 

2547)  

4. โครงการสงน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานแปน ตำบลแปน อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี (1 

กรกฎาคม 2548)  
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5. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางตาลีอายร ตำบลตาลีอายร อำภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 22 

กันยายน 2548)  

6. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานดอนนา (จัดหาน้ำและถนน) ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี (9 กันยายน 2548)  

7. โครงการจัดหานำ้สนับสนุนฟารมตัวอยางฯ (บานเคียน) บานเคียน ตำบลพอม่ิง อำเภอปะนาเระ 

จังหวัดปตตานี (5 มิถุนายน 2551) 

 8. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถบานถ้ำนำ้ดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอ

หนองจิก จังหวัดปตตานี (ขุดลอกและขยายคูนำ้) (13 มีนาคม 2550)  

9. โครงการระบบระบายน้ำบริเวณบานพักศูนยครูใต ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (ไม

ระบุวันท่ี) 

 10. โครงการระบบระบายน้ำเสียโครงการศูนยครูใตฯ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 

(งบปกติ กรมชลประทาน) ภายใตโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ และระบบขนสง

ทางถนน ระยะเรงดวน มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2558 (เงินกู) จังหวัดปตตานี (27 

สิงหาคม 2550) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชพี 

 1. โครงการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง บานปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี (ไม

ระบุวันท่ี) 

2. โครงการฟารมตัวอยางฯ (ตาลีอายร) ฟารมตัวอยางฯ (ตาลีอายร) บานสีปาย ตำบลตาลีอายร อำเภอ

ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี (ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการฟารมตัวอยางฯ (แปน) บานแปน (หนำคอก) ตำบลแปน อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี (1 

กรกฎาคม 2548)  

4. โครงการฟารมตัวอยางฯ (ปาตาเขียว) บานปาตาเขียว ตำบลบานกลาง, ตำบลทาขาม  

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี (1 ตุลาคม 2546)  

     4.1 กิจกรรมฟารม 

5. โครงการสงเสริมการเลี้ยงเปดเทศ บานตะลุบัน ตำบลดอนทราย อำเภอสายบุรี, อำเภอไมแกน จังหวัด

ปตตานี (14 กันยายน 2537)  

6. โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพผูเลี้ยงปลากะพง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี (14 กันยายน 

2542)  

7. โครงการฟารมตัวอยางฯ (บางเขา) บานดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (ไมระบุ

วันท่ี) 

     7.1 โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร บานดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี (9 กันยายน 2548)  
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8. โครงการฟารมตัวอยางฯ (บานลุตง) บานลุตง ตำบลแมลาน อำเภอแมลาน จังหวัดปตตานี (1 

กุมภาพันธ 2549)  

 9. โครงการฟารมตัวอยางฯ (บานนำ้ดำ) บานน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (13 

มีนาคม 2550)  

10. โครงการฟารมตัวอยางฯ (วัดถัมภาวาส) บานบางตะโละ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัด

ปตตานี (กุมภาพันธ 2552)  

11. โครงการฟารมตัวอยางฯ (ปยามุมัง) ตำบลปยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี (27 เมษายน 

2553)  

12. โครงการฟารมตัวอยางฯ (โคกหมัก) บานโคกหมัก ตำบลดาโตะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (29 

พฤศจิกายน 2550)  

13. โครงการฟารมตัวอยางฯ (ยาบี) บานคู ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (5 มิถุนายน 

2551)  

14. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานเคียน บานเคียน ตำบลพอม่ิง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี (5 

มิถุนายน 2551)  

15. โครงการฟารมตัวอยางฯ ตาลีอายร ตำบลตาลีอายร อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี (9 กันยายน 

2548) 

 16. โครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานไมแกน บานสารวัน อำเภอ

ไมแกน  (เกษตรผสมผสาน) จังหวัดปตตานี (15 มิถุนายน 2555)  

17. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี (ไมระบุวันท่ี) 

18. สงเสริมศิลปาชีพบานละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี (ไมระบุวันท่ี) 

19. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี (ไมระบุวันท่ี) 

20. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานปาตีมอ ตำบลตุลุบัน อำเภอสายบรุ ีจังหวัดปตตานี (ไมระบุวันท่ี) 

21. โครงการสงเสริมศิลปาชีพ วัดสำเภาเชย ตำบลปานาเระ อำเภอปานาเระ จังหวัดปตตานี (ไมระบุ

วันท่ี) 

22. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดสุนันทาราม (วัดบานน้ำดำ) ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี (ไมระบุวันท่ี) 

23. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดทรายขาว (บานทรายขาว) ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ ์จังหวัด

ปตตานี (ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการพฒันาดานคมนาคม/สือ่สาร 

 1. โครงการกอสรางถนนลาดยางเขาโครงการศูนยครูใต (สายใหม) อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (27 

สิงหาคม 2550) 
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4. โครงการพฒันาดานสวสัดกิารสังคม/การศกึษา  

 1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับขาราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใตฯ บานน้ำดำ ตำบลปุ

โละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (13 มีนาคม 2550)  

5. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส 

ตำบลตะโละกาโปร, ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี, อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี (2544) 

 

5. จงัหวดัพงังา 

1. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนบานกลาง-บานบางพัฒน บานกลาง หมูท่ี 6 ตำบลบางเตย 

อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (12 เมษายน 2544) 

6. จงัหวดัพทัลงุ 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการกอสรางอาคารบังคับน้ำคลองโห ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (18 

ตุลาคม 2537)  

2. โครงการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีหมูบานอาพัดและหมูบานใกลเคียง อำเภอชัยสน จังหวัดพัทลุง (3 

ตุลาคม 2546) 

3. โครงการระบบระบายนำ้บานโคกขามอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน 

จังหวัดพัทลุง (3 ตุลาคม 2546) 

 4. โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ไมระบุวันท่ี) 

2. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำรบิานครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง 

(13 กันยายน 2543)  

2. โครงการสงเสริมบานหัวปาเขียว ตำบลทะเลนอย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานอาพัด (วัดเขียนบางแกว) ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

(ไมระบุวันท่ี) 

3. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบานหัวปาเขียว บานหัวปาเขียว ตำบลทะเลนอย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

(25 ตุลาคม 2542)  

2. โครงการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีบานอาพัดและหมูบานใกลเคียงฯ ตำบลจองถนน ตำบลหานโพธิ์ 

ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (3 ตุลาคม 2546) 
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7. จงัหวดัยะลา 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการฝายทดน้ำนิคมสรางตนเองภาคใต ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (27 กันยายน 

2537)  

2. โครงการทอระบายนำ้บึงกะติง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (30 มกราคม 2547) 

3. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฟารมตัวอยางวังพญา-ทาธง ตำบลวังพญาทาธง อำเภอรามัน จังหวัด

ยะลา (1 เมษายน 2549)  

4. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางบานจาเราะบูโงะ (จัดหาน้ำบานจาเราะบูโงะ) 

ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (23 พฤษภาคม 2550)  

5. โครงการฟารมตัวอยางฯ ธารโต บานจำปูน ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา (ไมระบุวันท่ี) 

 6. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถบานธารโต อำเภอธารโต (กิจกรรม

ขยายเขตไฟฟา) จังหวัดยะลา (8 พฤศจกิายน 2553) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการสวนปาสิริกิติ์ภาคใต (บาลา-ฮาลา) พ้ืนท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส (10 ตุลาคม 2537)  

2. โครงการจัดซ้ือเรือพาดหางพรอมเครื่องยนตเพ่ือใชปฏิบัติงานลาดตระเวน ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต 

จังหวัดยะลา (กันยายน 2533, 27 กันยายน 2539) 

3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

    1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียวและฟารมตัวอยางบานจาเราะบูโงะ ตำบลเบตง อำเภอเบตง 

จังหวัดยะลา (23 พฤษภาคม 2550) 

      1.1 ขยายระบบไฟฟา                                             

     1.2 กิจกรรมฟารม   

2. โครงการฟารมตัวอยางฯ วังพญา–ทาธง บานวังพญา ตำบลทาธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (23 

พฤษภาคม 2550)  

3. โครงการฟารมตัวอยางฯ ธารโต บานจำปนู ตำบลธารโต อำภอธารโต จังหวัดยะลา (ไมระบุวันท่ี) 

 4. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) บานทำเนียบ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง 

จังหวัดยะลา (ไมระบุวันท่ี) 

8. จงัหวดัสงขลา 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (ปรับปรุงระบบสงนำ้) บานเหนือ 

ตำบลคลองหอยโขง อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา (17 มกราคม 2549) 

2. โครงการพฒันาดานสิง่แวดลอม 

 1. โครงการสวนปาพระนามาภไิธย (สวนปาสิริกิติ์) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (2535) 
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3. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัด

สงขลา (12 ธันวาคม 2548)  

2. โครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานเหนือ ตำบลคลองหอยโขง 

อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา (17 มกราคม 2549)  

3. โครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานควนหรัน ตำบลเปยน อำเภอ

สะบายอย จังหวัดสงขลา (27 เมษายน 2553) 

4. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

 1. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 - กิจกรรมฟารม

ตัวอยางฯ - กิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองท่ีประทับ บานเหนือ ตำบลคลองหอยโขง อำเภอคลองหอยโขง จังหวัด

สงขลา – บานควนหรัน ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา (15 กรกฎาคม 2548) 

 2. โครงการดูแลเรือนรับรองท่ีประทับคลองหอยโขง ภายใตฟารมตัวอยางตามพระราชดำริในสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง บานเหนือ ตำบลคลองหอยโขง อำเภอหอยโขง 

จังหวัดสงขลา (15 กรกฎาคม 2548) 

9. จงัหวดัสตลู 

1. โครงการพฒันาดานแหลงนำ้  

 1. โครงการอางเก็บน้ำบานนำ้หรา ตำบลทุงนุย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (2535) 
 

10. จงัหวัดสรุาษฎรธาน ี

1. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการศูนยศิลปาชีพบานทานหญิง หมู 1 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี (17 

ตุลาคม 2537)  

2. โครงการศูนยศิลปาชีพบานเชี่ยวหลาน หมู 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี (30 

กันยายน 2540) 

ไมระบจุงัหวดั 

1. โครงการพฒันาดานการสงเสริมอาชีพ 

 1. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 (2515) 

2. โครงการพฒันาแบบบรูณาการและโครงการพฒันาดานอืน่ ๆ  

1. โครงการคืนชางสูธรรมชาติ หลายพ้ืนท่ีดำเนินการ (2540) 

2. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1 กุมภาพันธ 2542) 
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ประวตัวิทิยากร 

นายวรีะ โรจนพจนรตัน                                        
  

ประวตักิารศกึษา 
• ประถมศึกษาจากโรงเรยีนบางมูลนากราษฎรอุทิศ  

• มัธยมตนจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  

• มัธยมปลายจากโรงเรยีนอำนวยศิลป  

• ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมหลัก คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประวตักิารทำงาน 

2519 สถาปนิก ระดับ 3 ประจำโครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย กรมศิลปากร  

2521 ผูเชี่ยวชาญดานบูรณปฏิสังขรณ (สถาปนิก8) ป  

2535 เลขานุการกรมศิลปากร  

2536 - 2542 รองอธิบดีกรมศิลปากร ในป  

2542 - 2546 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ป  

2546 - 2549 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

2553 - 2555 ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจำ  

2557 - 2562 รัฐมนตรวีาการกระทรวงวัฒนธรรม   

ปจจบุนัดำรงตำแหนง 

- ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องศการมหาชน)  

- ประธานกรรมการศูนยคุณธรรม (องศการมหาชน)  

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยพะเยา  

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา  

- ท่ีปรึกษาศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ  

- ประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการ “คาแผนดิน” สำนักนายกรัฐมนตร ี 

- กรรมการทีปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานผลิตสื่อเผยแพรสารคดีประวัติศาสตรชาติไทยและ สถาบัน

พระมหากษัตริย (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม) 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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ศาสตราจารยพเิศษ ธงทอง จนัทรางศ ุ

ประวตั ิ

ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง เปนบุตรนาวาอากาศเอก ธัชทอง 

จันทรางศุ (บุตรคนสุดทอง อำมาตยเอก พระยาสุนทรเทพกิจจา

รักษ (ทอง จันทรางศุ) อดีตผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด                

คนแรกของประเทศไทย เปนอดีตผูถวายงานแดพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7   

ตนตระกูลจันทรางศุ (นามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสกุล จันทรางศุ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2457) และ

คุณหญิงแมน สุนทรเทพกิจจารักษ (แมน จันทรางศุ) (เดิมชื่อชอย ปตตะพงศ))  และนางสุคนธ 

จันทรางศุ (ธิดา พระประมวลวินิจฉัย (ขัติ สุวรรณทัต) และนางประมวลวินิจฉัย (สุดใจ ฮุนตระกูล) 
 

ประวตักิารศกึษา 

• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 

• นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สมัยท่ี 23 

• รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313) 
ประวตักิารทำงาน  

  2523 อาจารย ภาควิชากฎหมายกฎหมายแพงและพาณิชย คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

2526 ผูอำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

2527 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ  

2542 ระหวางรับราชการปฏิบัติราชการถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หลายวาระ 

2544 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ / รองปลดักระทรวงยุติธรรม / เลขาธิการสภาการศึกษา 

2554 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

2557 ท่ีปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จนเกษียณอายุราชการ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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2559 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดานนิตศิาสตร 

การทำงานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพระมหากษตัริย และพระบรมวงศานุวงศ[แก] 

ในระหวางท่ีเปนอาจารย ประจำคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ไดมีโอกาสเขาถวายงานปฏิบัติ

ราชการถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิการเสด็จ

พระราชดำเนินตรวจการบูรณะปฏสิังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสพระราชพิธี

สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป พุทธศักราช 2525 เปนตน และถวายงานสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ีในหลายวาระ พรอมกับดำรงตำแหนง

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ เปนตน 

รวมท้ังในฐานะผูมีความรูและเชี่ยวชาญในดานราชสำนัก พระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ทำให

ไดรับเชิญจากทางรัฐบาลในสมัยตาง ๆ เขามารับหนากรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีตาง 

ๆ ตั้งแตงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป พุทธศักราช 2525 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน และรวมท้ัง

ยังเปนกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกรรมการพิเศษตาง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องราชสำนัก พระมหากษัตริย และ

พระบรมวงศานุวงศ ท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกร เอกชน มูลนิธิ และหนวยงานสาธารณกุศลตาง ๆ หลายแหง 

นอกจากนี้ยังดำรงตำแหนงกรรมการท่ีเก่ียวเนื่องกับพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศท่ีสำคัญ คือ 

ประธานกรรมการพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สถาบนัพระปกเกลา, ประธานอนุกรรมการ

เครือขายสถาบันการศึกษาในรัชกาลท่ี 6, และกรรมการมูลนธิิพระบรมราชนุสรณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา

เจาอยูหัว 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B8&action=edit&section=6
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_200_%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_200_%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99_%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_200_%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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นางศรณัพร เชือ้ชาญ   

ประวตักิารศกึษา 

 - อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร ม.รชภัฏอุบลราชธานี 

 - ปริญญาตรี ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 - ปริญญาโท บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 
 

ประวตัิการทำงาน 

 - 2538 บรรจุเขารับราชการเม่ือวันท่ี 10 กรกฏาคม 2538  

  -  ปจจุบัน บรรณารักษชำนาญการพิเศษ หองสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 
 

รางวลั/เกยีรตบิตัร 

 - รางวัลศิษยเการาชภัฏอุบลราชธานี  คณะมนุษยศาสตร  

 - 2561 รางวัลขาราชการบรรณารักษดีเดน ดานนวัตกรรมสงเสริมการอาน  

 - 2562 รางวัลบุคคลดีเดนในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสาระนิเทศศาสตรประจำป จาก                  

   สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ  

 - 2563  ไดรับเลือกใหเปน หองสมุดศูนยเรียนรูตนแบบ Co-learning space  ของสำนักงาน กศน.  

 - 2564  ไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการ ศูนยเรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน Re-Learning @ Library  รับการ 

 - 2565 คณะกรรมการออกแบบผีเสื้อและดอกไมปาพระราชทานนามท้ัง 5 ชนิดพรอมท้ังเปนวิทยากรประดิษฐ

ผีเสื้อจากภาพอัตลักษณจังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา

สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 90 พรรษา  

 - 2565 คณะทำงานจัดนิทรรศการผีเสื้อ ณ ทุงศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 
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