การประชุมทางวิชาการเพือ่ เตรียมการจัดการสัปดาหหองสมุดทั่ว
ประเทศ ครัง้ ที่ ๔๖ พุทธศักราช ๒๕๖๕

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง :
พระแมแหงแผนดิน
เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรุงเทพมหานคร
2565
1

การประชุมทางวิชาการเพือ่ เตรียมการจัดงานสัปดาหหอ งสมุดทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ ๔๖ พุทธศักราช ๒๕๖๕
เรือ่ ง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปหลวง : พระแมแหงแผนดิน”
เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันศุกรที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผานระบบ ZOOM

หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาและ
ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุงมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาอยาง
ตอเนื่องและยาวนาน เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาของพระองคทาน ใน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นับเปนมหามงคลพิเศษอยางยิ่ง รัฐบาลจึงไดเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค
ทานใหเปนไปอยางสมพระเกียรติ เพื่อเปนการนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดย
จัดกิจกรรมในลักษณะถวายเปนพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ในรูปแบบของกิจกรรมและโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ ที่สอดคลองกับโครงการตาง ๆ ของพระองค เพื่อสืบสาน รักษา ตอยอด ขยายผลใหเจริญเติบโต
เกิดผลเปนรูปธรรม เปนการเผยแพรประชาสัมพันธสรางการรับรูเ กี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ นานัป การ และ
โครงการตาง ๆ ที่พระองคทรงดำริขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและความเจริญรุงเรืองของประเทศ ตลอดจนความ
ผาสุกของประชาชนชาวไทย และเพื่อใหเยาวชนและประชาชนชาวไทยทั้งรุนปจจุบันและรุนหลัง ไดศึกษาหา
ความรูจากโครงการตาง ๆ เหลานี้
จากนโยบายของรัฐบาลขางตน สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได จึงจัดการประชุมเพื่อเตรียมงาน
สัปดาหหองสมุดประจำป ๒๕๖๕ เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง : พระแมแหงแผนดิน” เพื่อให
บรรณารักษทั่วประเทศไดรับทราบถึงพระราชกรณียกิจที่เปนคุณูปการตอปวงชนชาวไทย ตลอดจนแนวทางในการ
จัดนิทรรศการสัปดาหหองสมุดของหองสมุดแตละแหง เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอ
ปวงชนชาวไทย

วัตถุประสงคและประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
1. เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖๕
2. เพื่อใหผูประชุม ไดรับความรูและไดแนวทางในการจัดนิทรรศการของหองสมุดทั่วประเทศ เรื่อง
“สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง : พระแมแหงแผนดิน”
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กำหนดการ
การประชุมทางวิชาการเพือ่ เตรียมการจัดงานสัปดาหหอ งสมุดทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ ๔๖ พุทธศักราช ๒๕๖๕
เรือ่ ง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปหลวง : พระแมแหงแผนดิน”
เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันศุกรที่ ๕ สิงหาคม 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 “สมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั
ปหลวง : ความสุขประชาชน คือ ความรับผิดชอบราชวงศจกั รี
โดย นายวีระ โรจนพจนรัตน
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.
การบรรยาย เรื่อง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันป�หลวง แห่งราชวงศ์จักรี
ในกรุงรัตนโกสินทร์
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
พักกลางวัน
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.
การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันป�หลวง : รวมพลังแห่งความจงรักภักดี พระแม่แห่งแผ่นดิน”
โดย นางศรัณย์พร เชื้อชาญ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี/
ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี
๑๔.๓๐ น.
พิธิป�ด มอบวุฒิบัตรส่งผ่านอีเมล์หลังตอบแบบสอบถาม
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โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง 1
0

รวบรวมโดยพูลสุข ปริวตั รวรวุฒิ 2
บุบผา ชูชาติ 3 และอุดมพร เข็มเฉลิม 4
1

2

3

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปหลวงที่รวบรวมนำมาเผยแพรครั้งนี้ ไดมาจากเว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) หัวขอ รายชื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด
(พ.ศ. 2495-ปจจุบัน) (http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/index.htm) ซึ่งรวมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และพระบรมวงศอีก 5 พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10) สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมกันทุก
พระองค โดยแบงโครงการออกตามภาคตาง ๆ ดังนี้
1. ภาคเหนือ มีทั้งหมด 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 มีทั้งหมด 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 มีทั้งหมด 20 จังหวัด มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 19 จังหวัด ดังนี้ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ

1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (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 และกรรมการบริหารสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ รวบรวมโครงการฯ ในภาคเหนือ
4 บรรณารักษชำนาญการ สำนักหอสมุดแหงชาติ รวบรวมโครงการฯ ในภาคเหนือ
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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 มีทั้งหมด 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 เปนโครงการที่ไมระบุพื้นที่ หรือมีหลายพื้นที่ดำเนินการ มีทั้งหมด 3 โครงการ
โครงการในแตละจังหวัดไดรับการจัดหมวดหมูตามประเภทของโครงการ ซึ่งแบงออกเปน 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. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอื่น ๆ มีโครงการฯ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 333 โครงการ
แตละจังหวัดอาจมีโครงการฯ ครบทุกประเภทหรือนอยกวา ขึ้นกับเนื้อหาของโครงการ
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จำนวนโครงการฯ แบงตามประเภทและพื้นที่
จำนวนโครงการ
ประเภทโครงการ
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
3. โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
5. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข
6. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สื่อสาร
7. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา
8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการ
พัฒนาดานอื่น ๆ
รวม

รวม

66
2
7
76
2
2

ไมระบุ
จังหวัด
1
-

509
24
71
262
1
13
47

10

11

2

333

297

166

3

1,260

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาค ตอ/น

ภาคใต

265
14
36
61
1
3
43

26
5
11
18
-1
--

152
3
17
106
7
2

287

23

710

84

ภาคเหนือ
1. จังหวัดกำแพงเพชร
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำคลองคะยุค ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (19 มีนาคม
2536)
2. โครงการอางเก็บน้ำอุดมทรัพย บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง 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 แหงที่ 5 ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กำแพงเพชร (29 มกราคม 2540)
7. โครงการอางเก็บน้ำบานปางมะนาว แหงที่ 3 ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กำแพงเพชร (29 มกราคม 2540)
8. โครงการบานเล็กในปาใหญ บานปางมะนาว ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กำแพงเพชร (29 มกราคม 2540)
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9. โครงการอางเก็บน้ำคลองลานพัฒนา 5 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(10 ธันวาคม 2549)
10. โครงการกอสรางฝายหวยน้ำอุนพรอมระบบสงน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาอุทยาน
แหงชาติคลองวังเจา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (2 กรกฎาคม 2552)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงบานปาคา ตำบลโปงน้ำรอน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
(30 พฤศจิกายน 2550)

3. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการซอมแซมบานราษฎร บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กำแพงเพชร (21 กุมภาพันธ 2537)
2. โครงการบานอุดมทรัพย บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
(21 กุมภาพันธ 2537)
3. โครงการสรางพลับพลาทรงงาน บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กำแพงเพชร (21 กุมภาพันธ 2537)
4. โครงการสงเสริมกำรเลี้ยงไก บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
(21 กุมภาพันธ 2537)
5. โครงการปลูกและฟนฟูสภาพปา บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กำแพงเพชร (21 กุมภาพันธ 2537)
6. โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด
กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (22 กุมภาพันธ 2537)
7. โครงการสระเก็บน้ำเขาสองตาแล บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กำแพงเพชร (8 กุมภาพันธ 2538)
8. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก บานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด ตำบลปางมะคา กิ่งอำเภอปางศิลา
ทอง อำเภอขำนุวรลักษณบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (29 มกราคม 2540)
9. โครงการงานอำนวยการและบริหารบานปางมะนาว ตำบลปางมะคา อำเภอขานุวรลักษณบุรี จังหวัด
กำแพงเพชร (29 มกราคม 2540)
10. โครงการพัฒนำแหลงน้ำบานอุดมทรัพย ตำบลหินดาด กิ่งอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
(25 กรกฎาคม 2540)

2. จังหวัดเชียงราย
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการสระพักน้ำจากฝายหวยผาลาด ตำบลปาสักนอย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(21 กุมภาพันธ 2543)
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2. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูงบานธารทอง ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย (16 มีนาคม 2546)
3. โครงการฝายแมงาว บานปอกลาง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (25 มีนาคม 2539)
4. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบานขุนหวยไคร/จัดหาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคบานขุน
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. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บานปางขอน ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545)
9. โครงการกิจกรรมฝายทดน้ำ (สถานีเกษตรที่สูงบานหวยหยวกปาโซ) ตำบลแมสลองใน อำเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 2546)
10. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบอ บานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (31 มกราคม 2547)
11. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่ (ระยะที่ 1) บานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย (31 มกราคม 2547)
12. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง (ระยะที่ 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. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษตามแนวพระราชดำริ
อำเภอเวียงปาเปา (โครงการฝายบานขุนลาวพรอมระบบสงน้ำ และโครงการฝายบานหวยคุณพระพรอมระบบสง
น้ำ) จังหวัดเชียงราย (7 มีนาคม 2554)
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18. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษตามแนวพระราชดำริ
(โครงการฝายหวยปาครั่งแงซายพรอมระบบสงน้ำ บานโปงตอง-ปาครั่ง หมูที่ 14 ตำบลแมเจดียใหม) อำเภอเวียง
ปาเปา จังหวัดเชียงราย (7 มีนาคม 2554)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการเลี้ยงนมแพะเพื่อศึกษาวิจัยและขยายยผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548)
2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบานสันติสุก บานขุนกำลัง จังหวัดเชียงราย
(29 มกราคม 2548)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพื้นที่โครงการฯ 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. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรมปลูกกาแฟพันธุดี) (7
มีนาคม 2554)
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (7 มีนาคม 2554)
6. โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นที่บานฟาไทยงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานฟาไทย
งาม หมูที่ 13 ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย (11 กุมภาพันธ 2559)
7. โครงการปาตนน้ำหวยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (29 สิงหาคม
2558)

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสถานีพัฒนาการเกษตรภูพยัคฆ, ธารทอง, หวยแมเกียง
สถานีพัฒนาการเกษตรบานหยวกปาโซ, ดอยอมพาย, ปางขอน, ดอยบอ (2547)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว-ดอยผาหมน-ดอยผาจิ อำเภอเวียงแกน จังหวัด
เชียงราย (20 กุมภาพันธ 2543)

5. โครงการพัฒนาดานสาธารณสุข
1. โครงการงานหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว. (2512)

6. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สือ่ สาร
1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบอ (ปรับปรุงถนนบานกระเหรี่ยงรวมมิตรถึง
บานลอบือ) บานกระเหรี่ยงรวมมิตรถึงบานลอบือ หมูที่ 13 ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
9

(13 มกราคม 2547)
2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บานธารทอง อำเภอเชียงแสน (กิจกรรมกอสราง
ถนน) บานธารทอง หมูที่ 11 ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (16 มีนาคม 2546)

7. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา
1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแมสรวย อำเภอเมือง
อำเภอเวียงแกน อำเภอเชียงของ และอำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (ไมระบุวันที่)
2. โครงการสงเสริมปศุสัตวในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแมสรวย อำเภอเมือง อำเภอเวียง
แกน อำเภอเชียงของ และอำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (ไมระบุวันที่)
3. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บานดอยลาน บานดอยลาน ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย (2506)
4. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทคนิคดุสิต บานหวยลานลีซอ ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (2506)
5. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลยวิท 8 บานจะลอ ตำบลแมฟาหลวง อำเภอแมฟา
หลวง จังหวัดเชียงราย (2506)
6. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 87 บานอากู ตำบลเทอดไทย อำเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย (2506)
7. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 12 บานโปงไฮ ตำบลแมสลองใน อำเภอแมฟาหลวง
จังหวัดเชียงราย (2506)
8. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจาพอหลวงอุปถัมภ 4 บานหัวแมคา ตำบลแมสลองใน
อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2506)
9. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาชีวศึกษา ชร.พย บานกิ่วกาญจน ตำบลริมโขง อำเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย (2506)
10. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สมถวิลจินตมัย บานหวยแลง ตำบลทาขาม อำเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย (2506)
11. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชนัตถ ปยะอุย บานเจดียทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแกน
จังหวัดเชียงราย (2506)
12. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท. เฉลิมพระเกียรติ บานนาโด ตำบลแมสลองใน อำเภอ
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2506)
13. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 1 บานดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย (2506)
14. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประสิทธิ์ทวีสิน (ตชด.บารุงที่ 2) บานสะโงะ ตำบลปาสัก
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (2506)
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15. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 3 บานผาแตก ตำบลแมสาย อำเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย (2506)
16. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 4 บานถ้ำ ตำบลโปงผา อำเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย (2506)
17. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 5 บานกอแสนใจ ตำบลปาซาง อำเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย (2506)
18. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 12 บานหวยมะหินฝน ตำบลแมจัน อำเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย (2506)
19. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 16 บานหวยสาม ตำบลแมกอน อำเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย (2506)
20. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 25 บานเวียงแกว ตำบลปาสัก อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย (2506)
21. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 27 บานมวงคา ตำบลเกาะชาง อำเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย (2506)
22. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 31 บานเลาซี ตำบลแมจัน อำเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย (2506)
23. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 38 บานสบกก ตำบลบานแซว อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย (2506)
24. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 43 บานทุงเกียง ตำบลเกาะชาง อำเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย (2506)
25. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 44 บานสันนา ตำบลเกาะชาง อำเภอแมสาย
จังหวัดเชียงราย (2506)
26. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 46 บานหวยลึก ตำบลมวงยาย อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย (2506)
27. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจาพอหลวงอุปถัมภ 5 บานผาหมี ตำบลแมสาย อำเภอแม
สาย จังหวัดเชียงราย (2506)
28. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 61 บานหวยไร ตำบลแมคา อำเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย (2506)
29. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษาสงเคราะห 4 บานดอยชาง ตำบลแมสรวย อำเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย (2506)
30. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร บานบางมดแดง ตำบลทุงรอ อำเภอเชียง
คา จังหวัดเชียงราย (2506)
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31. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศุภสิทธิ์ มหาคุณ บานปางกิ่ว ตำบลแมสรวย อำเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย (2506)
32. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 71 บานปางซาวาวี ตำบลแมสรวย อำเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย (2506)
33. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โชติคุณเกษม 1 บานใหมรมเย็น ตำบลเจดียคา อำเภอเชียง
คา จังหวัดเชียงราย (2506)
34. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพ็กกี ฮิทคอก บานทุงพราว ตำบลแมสรวย อำเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย (2506)
35. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 95 บานหนองดาน ตำบลปงนอย อำเภอแมจัน
จังหวัดเชียงราย (2506)
36. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 97 บานปาตึง ตำบลบานแซว อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย (2506)
37. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ส.ไทยเสรีกุลวนิช 4 บานขุนแมบง ตำบลปงนอย อำเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย (2506)
38. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 101 บานทุงคา ตำบลมวงยาย อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย (2506)
39. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 104 บานสันตนเปา ตำบลบานแซว อำเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย (2506)
40. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษานารีอนุสรณ 4 บานปาเฮี๊ยะ ตำบลปงนอย อำเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย (2506)
41. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 113 บานแมดาววัง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย (2506)
42. โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บริษัทคาวัสดุกอสราง 1 บานกอแสนใจ ตำบลแมสลองใน
อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (2506)

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิบานรมฟาไทย ตำบลตับเตา
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (2543)
1.1 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอยยาว ผาหมน ผาจิ พื้นที่ศูนยอำนวยการฯ อำเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย (12 มีนาคม 2536, 14 กุมภาพันธ 2537 และ 7 เมษายน 2538)
1.2 โครงการสงเสริมการปลูกไมดอกเมืองหนาว พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ดอย
ยาว ผาหมน ผาจิ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (20 กุมภาพันธ 2540)
1.3 โครงการทดลองเลี้ยงแกะและสัตวปกตามพระราชดำริ บานรมฟาทอง ตำบลปอ อำเภอเวียง
แกน จังหวัดเชียงราย (2540)
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1.4 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงดอยยาว 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 โครงการงานพัฒนาที่ดินบานรมฟาไทย 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
พื้นฐาน) 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 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบานปางขอน บานปางขอน ตำบลหวยชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2545)
3.1 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบานปางขอน บานปางขอน ตำบลหวย
ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545)
3.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบานปางขอน 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 โครงการงานบริหารทั่วไป งานปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งาน
ปลูก ขยายพันธุไผหก และงานธนาคารไมฟนและไมใชสอย สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงปางขอน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545)
3.6 โครงการกิจกรรมฟนฟูตนน้ำลำธารบานปางขอน ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย (13 มีนาคม 2545)
3.7 โครงการงานบริหารทั่วไป งานปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งาน
ปลูก ขยายพันธุไผหก และงานธนาคารไมฟนและไมใชสอย สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงปางขอน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย (13 มีนาคม 2545)
3.8 โครงการกิจกรรมฟนฟูตนน้ำลำธารบานปางขอน ตำบลหวยชมพู อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย (13 มีนาคม 2545)
4. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริหวยหยวกปาโซ 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
พัฒนาการเกษตรที่สูงหวยหยวกปาโซ อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 2546)
4.4 โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบานหวยหยวกปาโซตามพระราชดำริ สถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงหวยหยวกปาโซ อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม 2546)
4.5 โครงการปลูกปาทั่วไปฟนฟูระบบนิเวศบานหวยหยวกปาโซ บานเลาลิ่ว บานหวยหมาก
บานโปงไฮ บานแสนเมืองโก ตำบลแมสลอง ตำบลแมสลองนอก อำเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย (14 มกราคม
2546)
5. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริธารทอง 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 โครงการงานบริหารทั่วไป งานปองกันและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงบานธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (16 มีนาคม 2546)
5.4 โครงการงานฟนฟูตนน้ำลำธาร บานธารทอง ตำบลแมเงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(16 มีนาคม 2546)
6. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบอ 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 โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(31 มกราคม 2547)
6.6 โครงการฟนฟูทรัพยากรปาไม โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบอ (31 มกราคม 2547)
6.7 โครงการจัดทาน้ำดื่มอนามัยบานดอยบอ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (31 มกราคม 2549)
6.8 โครงการกิจกรรมฟนฟูตนน้ำลำธาร บานลอบือ ตำบลแมยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(31 มกราคม 2547)
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษอันเนื่องพระราชดำริอำเภอเวียงปาเปา จังหวัด
เชียงราย (7 มีนาคม 2554)

3. จังหวัดเชียงใหม
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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. โครงการขุดสระเก็บน้ำหวยน้ำอุน บานหวยสะแพด ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
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(1 กุมภาพันธ 2549)
7. โครงการอางเก็บน้ำหวยเปาพรอมระบบสงน้ำ บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม (19 เมษายน 2538)
8. โครงการอางเก็บน้ำหวยเปาพรอมระบบสงน้ำ 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. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล บานขุนอม- แฮดนอก
ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545)
14. โครงการการอนุรักษสภาพปาในพื้นที่อำเภออมกอย (ฝายหวยอมปาดพรอมระบบสงน้ำ) ตำบล
อมกอย อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534)
15. โครงการการอนุรักษสภาพปาในพื้นที่อำเภออมกอย (ฝายทดน้ำหวยดอกเกี๋ยงพรอมระบบสงน้ำ)
บานยางนาไคร ตำบลยางเปยง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534)
16. โครงการจัดหาน้ำใหบานยางนาไคร (ระบบสงน้ำฝงขวา ฝายดอกเกี๋ยง) บานยางนาไคร ตำบล
ยางเปยง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534)
17. โครงการฝายหวยหละพรอมระบบสงน้ำบานหวยปูลิง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
(4 มีนาคม 2534)
18. โครงการอนุรักษสภาพปาในพื้นที่อำเภออมกอย (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 (ระบบสงน้ำและถังเก็บน้ำเพิ่มเติม อางเก็บน้ำหวยชางนอย) บานโมง
หลวง ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (26 มกราคม 2540)
22. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรบานอมขูด บานอมขูด ตำบลกองแขก อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
(27 มกราคม 2537)
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23. โครงการฟนฟูสภาพปาพื้นที่อำเภอไชยปราการ (จัดหาน้ำฝาย คอนกรีตเสริมเหล็กและสระเก็บน้ำ)
บานแขลีซอ ตำบลหนองบัว กิ่งอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม (7 กุมภาพันธ 2537)
24. โครงการฝายแมงูด (โปงหลวง) บานแมงูด ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (14 มีนาคม
2537)
25. โครงการอางเก็บน้ำหวยโปงเหม็น พรอมระบบสงน้ำบานกองวะ ตำบลโปงทุง อำเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม (23 มีนาคม 2537)
26. โครงการอางเก็บน้ำหวยสะแพทตอนบนพรอมระบบ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม (25 มีนาคม 2537)
27. โครงการฝายหวยถ้ำพรอมระบบสงน้ำ บานหวยถ้ำ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
(28 กุมภาพันธ 2538)
28. โครงการแกปญหาน้ำกัดเซาะพื้นที่ดานเหนือฝายหลวง บานทองฝาย ตำบลชางเคิ่ง 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. โครงการฟนฟูสภาพปาพื้นที่อำเภอไชยปราการ (งานจัดหาแหลงน้ำ) บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (19 เมษายน 2538)
34. โครงการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 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 (ไมระบุวันที่)
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. โครงการฝายทดน้ำหวยแมขี้มูกพรอมระบบสงน้ำ 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
พรอมระบบสงน้ำ) บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (27 มกราคม 2540)
52. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการจัดตั้งฟารมตัวอยางบานแมตุงติงและบานขุนแตะ (งานกอสราง
ฝายขุนแตะพรอมระบบสงน้ำ) บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (2540)
53. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานแมตุงติงและบานขุนแตะ (จัดหาน้ำสนับสนุนฯ
บานแมตุงติง, ฝายหวยผาขาวนอย พรอมระบบสงน้ำบานขุนแตะ) บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว บานแมตุงติง
ตำบลแมสาบ อำเภอจอมทองและสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (6 พฤศจิกายน 2541 และ 27 มกราคม 2542)
54. โครงการฝายน้ำแตงและระบบสงน้ำบานน้ำแตง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
(ไมระบุวันที่)
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 ตำบลยัง้ เมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (2543)
65. โครงการฝายปางขุม 2 บานปางขุม ตำบลยัง้ เมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (2543)
66. โครงการอางเก็บน้ำแมแขะ บานงิ้วเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (17 มกราคม
2543)
67. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแขะ บานงิว้ เฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
(ไมระบุวันที่)
68. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแขะ (ระยะที่ 1) บานงิ้วเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม (ไมระบุวันที่)
69. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแขะ (ระยะที่ 2) บานงิ้วเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม (ไมระบุวันที่)
70. โครงการระบบสงน้ำอางเก็บน้ำแมแขะ (ระยะที่ 3) บานงิ้วเฒา ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม (ไมระบุวันที่)
71. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎร บานขุนวิน (ปรับปรุงฝายหวยแมวินตอนบนและระบบสงน้ำ)
บานขุนวิน ตำบลแมวิน อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม (19 มกราคม 2543)
72. โครงการอางเก็บน้ำหวยแมเปยน พรอมระบบสงน้ำ บานทองฝาย ตำบลชางเคิ่ง อำเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม (26 มกราคม 2543)
73. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพืน้ ที่จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบริเวณสวนมันอาลู บานแปกแซม ตำบล
เปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (6 กุมภาพันธ 2543)
74. โครงการจัดหาน้ำใหกับราษฎร ตำบลเปยงหลวง (บานแปกแซมและบานหินแตว) บานแปกแซม
และหินแตว ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (6 กุมภาพันธ 2543)
20

75. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานแมสอย ตำบลแมสอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
(27 กุมภาพันธ 2543)
76. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวยฝาง (ปรับปรุงระบบสงน้ำฝายหวยแมปาไผ) บานหวยฝาง
ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (2 มีนาคม 2543)
77. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานตีนตก (ปรับปรุงสระเก็บน้ำและหนองน้ำบริเวณ โรงเรียน
บานตีนตก) บานตีนตก ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (2 มีนาคม 2543)
78. โครงการปรับปรุงฝายปลาผา พรอมระบบสงน้ำบานตีนตก 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) พรอมระบบสงน้ำ บานหวยปูลิง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม (31 มกราคม 2544)
87. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎร บานทุงตนงิ้ว (ฝายทุงตนงิ้วตอนลาง) บานทุงตนงิ้ว 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 พรอมระบบสงน้ำ 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. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บานหวยแมเกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (27 มกราคม 2546)
100. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนาคุณภาพชีวิต บานนาศิริ ตำบล
เมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (17 มีนาคม 2546)
101. โครงการบานเล็กในปาใหญ ดอยผาหมปกตามพระราชดำริ (จัดหาน้ำเพิ่มเติม) ตำบลแมสาว อำเภอ
แมอาย จังหวัดเชียงใหม (22 มีนาคม 2546)
102. โครงการบานเล็กในปาใหญ ดอยผาหมปก (จัดหาน้ำเพื่อสงเสริมการเลี้ยงปลาเทราท) ตำบลแมสาว
อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (29 มีนาคม 2547)
103. โครงการจัดหาน้ำเพื่อสงเสริมการเลี้ยงปลาเทราท โครงการบานเล็กในปาใหญดอยดำ บานนามน
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (12 มกราคม 2547)
104. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรที่สูงหวยเมืองงาม บานลีซอหัวน้ำเกา ตำบลทาตอน
อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (12 มกราคม 2547)
105. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงดอยมอนลาน (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. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบานเสาแดง (งานจัดหาน้ำสนับสนุน)
บานเสาแดง ตำบลแจมหลวง อำเภอกัลปยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2547)
113. โครงการสถานีการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบานเสาแดง ตำบลแจมหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันที่)
114. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือราษฎร บานหวยเขียดแหง ตำบลแจมหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2547)
115. โครงการฝายแมวากพรอมระบบสงน้ำบานสบขอ ตำบลแมนาจร อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
(14 กุมภาพันธ 2547)
116. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดำริดอยดา (จัดหาน้ำเพื่อขยายผลการเลี้ยงปลาเทราท)
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. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยซอยเทอลู (จัดหาน้ำ
สนับสนุน) บานนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2548)
120. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานสุขฤทัย ตำบลทาตอน อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
(20 เมษายน 2548)
121. โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเตา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานกอสรางสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา
พรอมระบบสงน้ำ เทศบาลตำบลทาเดื่อ) บานแปลง ตำบลทาเดื่อ อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม
2549)
122. โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเตา (งานกอสรางสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ำ
บานหนองปู-หนองผักบุง) บานหวยสม ตำบลบงตัน อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549)
123. โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอดอยเตา (สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาพรอมระบบสงน้ำ บานแอนจัดสรร)
บานแอนจัดสรร ตำบลบานแอน อำเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (30 มกราคม 2549)
124. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝายเหมืองหลวงบานแปะ บานมอนหิน ตำบลบานแปะ อำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม (1 กุมภาพันธ 2549)
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125. โครงการพัฒนาปาไมตามพระราชดำริ บานหวยลึก ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม (ไมระบุวันที่)
126. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎร บานบะหลา ตำบลทาตอน อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุ
วันที่)
127. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎร บานปางเติม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม – อางเก็บน้ำหวยไม
เคียน จังหวัดเชียงใหม (12 มีนาคม 2545)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการสงเสริมการปลูกไมดอกเมืองหนาวอำเภอฝาง บานปาคา ตำบลมอนปน อำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม (24 กุมภาพันธ 2528)
2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเขาอมพายตามพระราชดำริ (แผนงานจัดรูปแปลงนาและการปลูก
ขาว) บานเขาอมพาย ตำบลปางหินฝน อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (26 มีนาคม 2546)
3. โครงการกลุมสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง กลุมบานเล็กในปาใหญ และกลุมพัฒนาอาชีพเขตภาคเหนือ
(พัฒนาการเกษตร) จังหวัดเชียงราย เชียงใหม พะเยา ลำพูน นาน และแพร (ไมระบุวันที่)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสันทราย
บริเวณอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ– ปุย บริเวณดอยหัวแมสุริน ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม เขตพื้นที่ติดตออำเภอ
แมริม สะเมิง หางดง เมือง จังหวัดเชียงใหม บริเวณพระตำหนักดอยตุง และบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
กิ่งอำเภอแมฟาหลวง แมจัน แมสาย จังหวัดเชียงราย บริเวณโครงการอนุรักษสภาพปาในพื้นที่อำเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม เขตติดตออำเภออมกอย ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม อำเภอแมระมาด ทาสองยาง สามเงา จังหวัด
ตาก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (22 มกราคม 2535 และ 22 เมษายน 2539)
2. โครงการการอนุรักษพันธุกลวยไมปาในพื้นที่ภาคเหนือ 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. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บานเสาแดง (งานอนุรักษฟนฟู) บานเสาแดง ตำบล
แจมหลวง อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (14 กุมภาพันธ 2547)
7. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ เชียงใหม เชียงราย พะเยา
แมฮองสอน ตาก นาน ลำปาง พิษณุโลกและอุตรดิตถ (31 มกราคม 2548)
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8. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ (พื้นที่ใหม) 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. โครงการอนุรักษพันธกลวยไมรองเทานารีอินทนนทตามพระราชดำริในพืน้ ที่ภาคเหนือ (ดอยอิน
ทนนท) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม (มีนาคม 2536)
12. โครงการชวยเหลือราษฎรบานทุงตนงิ้ว อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 2544)

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการฟารมตัวอยางบานขุนแตะ บานขุนแตะ ตำบลดอยแกว อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
(23 กุมภาพันธ 2540)
2. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ 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. โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บานหวยเมืองงาม บานหวยแมเกี๋ยง บานเขาอมพาย
บานเสาแดง บานดอยมอนลาน อำเภอแมอาย เชียงดาว แมแจม และพราว จังหวัดเชียงใหม (2547)
5. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยมอนลาน (งานประมง) บานอาแย ตำบลปาไหน
อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (28 มกราคม 2547)
6. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริบานดงเย็น ตำบลบานแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
(1 กุมภาพันธ 2549)
7. โครงการอนุรักษสภาพปาพื้นที่อำเภออมกอย บานหวยปูลิง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม (ศูนยปฎิบัติการนางนอน) (16 เมษายน 2539X
8. โครงการฟนฟูสภาพปาในพื้นที่บานซิแบร 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. โครงการฟนฟูสภาพปาพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (29 มิถุนายน 2538)
13. โครงการหมูบานปาไมแผนใหมฯ บานนาศิริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
(4 กุมภาพันธุ 2548)
14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบานทุงตนงิ้ว อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 2544)
15. โครงการพัฒนาปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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 โครงการบานเล็กในปาใหญ
ตามพระราชดำริดอยดำ บานนามน หมูที่ 7 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (11 มกราคม
2547)
20. โครงการเพาะเลี้ยงกบตามพระราชดำริ พื้นที่ในพระตำหนักภูพิงค บานหวยจะคาน และโมงหลวง
ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว และแมแจม จังหวัดเชียงใหม (19 เมษายน 2538)
21. โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงหลายพื้นที่
ดำเนินการ (2541)
22. โครงการเลี้ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและขยายผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ เชียงใหม
เชียงราย แมฮองสอน นาน และพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548)
23. โครงการบานเล็กในปาใหญ ตามพระราชดำริดอยดำ (งานกอสรางบอเลี้ยงปลาเพิ่มเติม) บานนามน
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (13 กุมภาพันธ 2549)

5. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สือ่ สาร
1. โครงการกอสรางสะพานแขวน ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (23 มกราคม 2553)

6. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา
1. โครงการจัดตั้งธนาคารขาวพระราชทาน พื้นที่ภาคเหนือหลายพื้นที่ดำเนินการ (2547)

7. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการจัดสรางโรงเรือนเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาวในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริทางภาคเหนือ
ฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ และสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือ (ไมระบุวันที่)
2. โครงการจัดหาน้ำบานขอบดง ตำบลมอนปน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (29 มกราคม 2527 และ
24 กุมภาพันธ 2528)
26

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. โครงการอนุรักษสภาพปาในพื้นที่อำเภออมกอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานหลิม ตำบลอมกอย
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534)
9. โครงการอนุรักษสภาพปาในพื้นที่อำเภออมกอย บริเวณปาสงวนแหงชาติปาอมกอย ยางเปยง
และแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534)
10. โครงการกอสรางสะพานขามลาน้ำตื่น (ระหวางบานหวยหลอดูกกับบานหวยไมหก) บานหวยไมหก
ตำบลมอนจอง และบานหวยหลอดุก ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (4 มีนาคม 2534)
11. โครงการพัฒนาแหลงกลวยไมเพื่อการอนุรักษและทองเที่ยวพื้นที่โครงการอนุรักษสภาพปาในพื้นที่
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (16 เมษายน 2539)
12. โครงการพัฒนาชวยเหลือราษฎร อันเนื่องมาจาพระราชดำริ บานซิแบร ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันที่)
13. โครงการกอสรางอาคารสถานีอนามัยบานซิแบร บานซิแบร ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม (20 มกราคม 2543)
14. โครงการชวยเหลือราษฎร บานทุงตนงิ้ว (พัฒนาปาไม) บานทุงตนงิ้ว ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม (5 มีนาคม 2544)
15. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกขาวในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม พะเยา
และนาน (สนับสนุนกิจกรรมการปลูกขาวในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ) สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ สะจุกสะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูนฯ อำเภอปว จังหวัดนาน บานปาไม
แผนใหม บานนาศิริ อำเภอเชียงดาว สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บานสันติสุข อำเภอปง สถานีพัฒนาการเกษตร
ที่สูงฯ บานนาเกียน อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันที่)
16. โครงการฝายหวยปสะหลงพรอมระบบสงน้ำ บานปสะหลง ตำบลมอนจอง อำเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม (8 กุมภาพันธ 2548)
17. โครงการงานปรับปรุงระบบสงน้ำฝายแมตื่นนอย บานแมตื่นนอย ตำบลแมตื่น อำเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม (8 กุมภาพันธ 2548)
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18. โครงการพัฒนาพื้นที่บานหวยฮักพัฒนา 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) ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (12 มีนาคม 2535)
23. โครงการฟนฟูพนื้ ทีอ่ ำเภอไชยปราการและขางเคียง (พื้นที่ 1) ตำบลหนองบัวและศรีดงเย็น อำเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันที่)
24. โครงการฟนฟูพนื้ ที่อำเภอไชยปราการและขางเคียง (พื้นที่ 2) ตำบลปงโคง อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม (ไมระบุวันที่)
25. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวยจะคานเพิ่มเติม บานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (29 มิถุนายน 2538)
26. โครงการชวยเหลือการประกอบอาชีพการเกษตรของราษฎรบานหวยจะคาน ตำบลปงโคง อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (2540)
27. โครงการสำรวจพื้นที่งานพัฒนาปาไม 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. โครงการกัญชงพืชเศรษฐกิจใหมตามพระราชดำริ บานแปกแซม ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม (30 พฤศจิกายน 2543)
33. โครงการกัญชงพืชเศรษฐกิจใหมตามพระราชดำริ (พัฒนากัญชงเปนพืชเศรษฐกิจใหมตาม
พระราชดำริ) บานแปกแซม ตำบลเปยงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (30 พฤศจิกายน 2543)
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34. โครงการบานเล็กในปาใหญดอยผาหมปก (พัฒนาเกษตรอนุรักษสิ่งแวดลอม) พื้นที่ลุมน้ำแมสาวดอย
ผาหมปก ตำบลแมสาว อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (12 มกราคม 2544)
35. โครงการปรับปรุงและซอมแซมหลังคาบานพักพื้นที่ลุมน้ำแมสาว ดอยผาหมปก อำเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม (12 มกราคม 2544)
36. โครงการธนาคารไมฟน-ไมใชสอยตามพระราชดำริ โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดำริ ดอย
ผาหมปก อำเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม (26 มีนาคม 2546)
37. โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง บานขุนอม-แฮดนอก ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (7
มีนาคม 2545)
38. โครงการงานพัฒนาปาไม บานดอยแบแล-ดอยอมแฮด ตำบลสบโขง อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
(7 มีนาคม 2545)
39. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล บานดอยแบแล-ดอยอมแฮด ตำบลสบโขง อำเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545)
40. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล บานดอยแบแล-ดอยอมแฮด ตำบลสบโขง อำเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545)
41. โครงการงานดานการเกษตรสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
(ไมระบุวันที่)
42. โครงการงานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม (ไมระบุวันที่)
43. โครงการกอสรางบอเก็บน้ำใหกับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล (งานจัดหาน้ำเพิ่มเติม)
บานขุนอมแฮด ตำบลสบโขง จังหวัดเชียงใหม (7 มีนาคม 2545, 25 เมษายน 2549)
44. โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแกไขปญหาภัยแลงพื้นที่ดอยเตา 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)

29

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 พรอมระบบสงน้ำ) 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. จังหวัดตาก
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำหวยเพอะพะระบบสงน้ำฝงซาย บานรวมไทยสามัคคี ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก (18 มีนาคม 2536)
2. โครงการระบบสงน้ำฝงซายอางเก็บน้ำหวยชิบาโบ/จัดหาน้ำเพิ่มเติมใหอางเก็บน้ำหวยชิบาโบ บานหวย
ชิบาโบ ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (18 มีนาคม 2536)
3. โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมใหอางเก็บน้ำหวยชิบาโบ บานรวมไทยพัฒนาที่ 11 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542)
4. โครงการระบบประปาโรงเรียนบานรวมไทยพัฒนา 2 ตำบลรวมไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(12 มีนาคม 2537)
5. โครงการระบบสงน้ำฝงขวาของอางเก็บน้ำหวยน้ำเย็น ตำบลรวมไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(12 มีนาคม 2537)
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6. โครงการระบบสงน้ำตอจากระบบฝงขวาเดิมของฝายวะเหล ตำบลรวมไทย อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(12 เมษายน 2538)
7. โครงการขุดสระเก็บน้ำตามขั้นบันได สายที่ 4D 5E 10J 5 สระ ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัด
ตาก (12 เมษายน 2538)
8. โครงการขุดเจาะบาดาลบานรวมไทยพัฒนา เพิ่มเติม จำนวน 8 บอ ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538)
9. โครงการฝายวะเหล (ระบบสงน้ำตอจากระบบฝงขวา) และจัดหาน้ำเพิ่มเติมใหอางเก็บน้ำผากระเชอ
ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538)
10. โครงการขุดสระเก็บน้ำตามระดับขั้นบันได สายที่ 12 L 2 สระ ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538)
11. โครงการขุดสระเก็บน้ำตามระดับขั้นบันได 11 แหง /ขุดสระเก็บน้ำตามระดับขั้นบันไดสายที่ 1A, 2B,
7G, 9I 11 สระ บานรวมไทยพัฒนาที่ 11, 12, 13 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 เมษายน
2538)
12. โครงการระบบทอสงน้ำอางเก็บน้ำรมเกลา 1 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(12 เมษายน 2538)
13. โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมใหอางเก็บน้ำหวยน้ำเย็น บานรวมไทยพัฒนาที่ 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. โครงการอางเก็บน้ำบานรวมไทยพัฒนาที่ 13 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (2538)
17. โครงการฝายบานมะโอโคะ 1 พรอมระบบสงน้ำ บานมะโอโคะ ตำบลแมจนั อำเภออุมผาง จังหวัด
ตาก (11 มีนาคม 2542)
18. โครงการฝายบานมะโอโคะ 2 พรอมระบบสงน้ำ 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. โครงการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บานรวมไทยพัฒนาที่ 9 และ 14 ตำบลคีรีราษฎร อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก (16 พฤศจิกายน 2542)
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22. โครงการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บานรวมไทยพัฒนาที่ 9 และ 14 บานรวมไทยพัฒนา 9
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (15 มีนาคม 2543)
23. โครงการจัดหาน้ำเพิ่มเติมใหอางเก็บน้ำผากระเชอ บานรวมไทยสามัคคี ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก (15 มีนาคม 2543)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ (31 มกราคม 2548)
2. โครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 มกราคม 2535 และ 22
เมษายน 2539)
3. โครงการอนุรักษสภาพปาแมตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแมระมาด จังหวัดตาก
(9 กุมภาพันธ 2554)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในพื้นที่โครงการจดที่อยูอาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก (ไมระบุวันที่)

4. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ 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 (ไมระบุวันที่)
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 โครงการงานพัฒนาที่ดิน บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน อำเภออุมผาง อำเภอปางมะผา
จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542)
1.5 โครงการงานพัฒนาดานปศุสัตว บานมะโอโคะ ตำบลแมจัน ตำบลมะปางกอง ตำบล
นาปูปอม อำเภออุมผาง อำเภอปางมะผา จังหวัดตาก (11 มีนาคม 2542)
1.6 โครงการพัฒนาการผลิตขาวในที่สูง 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. โครงการจัดที่อยูอาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร บานปาคาเกา บานคีรีราษฎร บานรวมไทยพัฒนาที่ 3
บานพะดี บานรวมไทยพัฒนาที่ 9 บานรวมไทยพัฒนาที่ 14 ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทยพัฒนาที่ 15
ตำบลวาเลย อำเภอพบพระ (14 มีนาคม 2543)
2.1 โครงการฟนฟูสภาพที่ดินเสื่อมโทรม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (19 มีนาคม 2536)
2.3 โครงการฟนฟูสภาพที่ดินเสื่อมโทรม อำเภอพบพระ บานรวมไทยพัฒนา ตำบลรวมไทย
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 มีนาคม 2537)
2.4 โครงการจัดที่อยูและพื้นที่ทำกิน 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 โครงการจัดที่อยูและพื้นที่ทำกินพื้นที่รอยตอหลัง บานรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538)
2.6 โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(2538)
2.7 โครงการปลูกปาเพื่ออนุรักษและศึกษาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538)
2.8 โครงการปลูกปาไมใชสอยโตเร็ว บานรวมไทยพัฒนาที่ 8, 11,15,18 อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538)
2.9 โครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ และจัดที่อยูอาศัยและทำกินคีรีราษฎร
จังหวัดตาก (12 เมษายน 2538)
3. โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยและพื้นที่ทำกินคีรีราษฎร ตำบลคีรีราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
(12 เมษายน 2538)
4. โครงการกอสรางอาคารรับน้ำบริเวณตนน้ำหวยน้ำหนักพรอมระบบ บานรวมไทยพัฒนา ตำบลคีรี
ราษฎร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ไมระบุวันที่)
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. จังหวัดนาน
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการฝายทดน้ำน้ำตวง (พรอมระบบ) บานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน
(21 มีนาคม 2537)
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2. โครงการระบบประปาภูเขาบานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน (6 กุมภาพันธ 2538)
3. โครงการระบบประปาภูเขาบานกิว่ น้ำ 2 ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน (6 กุมภาพันธ
2538)
4. โครงการฝายหวยเมี่ยง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน (6 กุมภาพันธ 2538)
5. โครงการฝายหวยสะกาดพรอมระบบสงน้ำบานจูน ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ
2543)
6. โครงการฝายหวยไทพรอมระบบบานจูน ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543)
7. โครงการจัดหาน้ำบานกอก-บานจูน บานกอก ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543)
8. โครงการฝายภูพยัคฆพรอมระบบ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
(12 มกราคม 2546)
9. โครงการสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงดอยขุนนาน (บานสะจุก-บานสะเกี๋ยง จัดหาน้ำ บานสะจุกสะเกี้ยง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547)
10. โครงการสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูงบานสบขุน (จัดหาน้ำสนับสนุนบานสบขุน) จัดหาน้ำบานสบ
ขุน ตำบลปาคา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการเลี้ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและขยายผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน และจังหวัดพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548)
2. โครงการกลุมสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ (2543)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ (31 มกราคม 2548)
2. โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ
2543)
3. โครงการอาสาสมัครพิทักษปาพื้นที่ (2540)

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ บานดอน ตำบลสวด อำเภอบานหลวง จังหวัด
นาน (11 สิงหาคม 2551)
2. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุมน้ำนานฯ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนาน (ไมระบุวันที่)
3. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุมน้ำนานฯ บานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมริม จังหวัดนาน
(ไมระบุวันที่)
4. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุมน้ำนานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานน้ำรีพัฒนา จังหวัด
นาน (ไมระบุวันที่)
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5. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุมน้ำนานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานน้ำตวง จังหวัดนาน
(ไมระบุวันที่)
6. โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไมระบุวันที่)

5. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการทดสอบและพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจบานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน
(6 กุมภาพันธ 2538)
2. โครงการจัดหาแหลงน้ำบานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัดนาน (15 มกราคม 2541)
3. โครงการการเพาะพันธุสัตวน้ำทองถิ่นคืนสูธรรมชาติ บานน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแมจริม จังหวัด
นาน (3 มีนาคม 2543)
4 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริภูพยัคฆ ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546)
4.1 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุน
นาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546)
4.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546)
4.3 โครงการฟนฟูสภาพปาบานน้ำรี พัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นาน (12 มกราคม 2546)
4.4 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนาน (ไมระบุวันที่)
4.5 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บานน้ำรีพัฒนา
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 โครงการงานดานการเกษตรบานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน (ไมระบุวันที่)
4.9 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546)
4.10 โครงการสงเสริการปลูกหมอนผลสด เพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑหมอนไหม บานน้ำรี
พัฒนา ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (12 มกราคม 2546)
4.11 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริภูพยัคฆ บานน้ำรีพัฒนา ตำบล
ขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (2550)
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5. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสะจุก–สะเกี้ยง บานสะจุก-สะเกี้ยง ตำบล
ขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547)
5.1 สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสะจุก-สะเกี้ยง บานสะจุก-สะเกี้ยง
ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (2547)
5.2 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสะจุก-สะเกี้ยง บานสะจุก–
สะเกี้ยง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547)
6.3 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ บานสะจุก-สะเกี้ยง อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนาน (ไมระบุวันที่)
5.4 โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว สะจุก–สะเกี้ยง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547)
6.4 โครงการสำรวจรังวัดและฟนฟูทรัพยากรบานสะจุก-สะเกี้ยง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547)
5.6 โครงการงานอำนวยการสำรวจรังวัดจัดที่ดินทำกิน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบาน
สะจุก-สะเกี้ยง จังหวัดนาน (2547)
5.7 โครงการงานอำนวยการและบริหารโครงการ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบานสะ
จุก-สะเกี้ยง จังหวัดนาน (2547)
5.8 โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรบานสะจุก-สะเกี้ยง
จังหวัดนาน (2547)
5.9 โครงการสงเสริการปลูกหมอนผลสดเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑหมอนไหม บานสะจุก
สะเกี้ยง ตำบลขุนนาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547)
6. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน บานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทาวัง
ผา จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547)
6.1 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทา
วังผา จังหวัดนาน (ไมระบุวันที่)
6.2 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทา
วังผา จังหวัดนาน (2550)
6.3 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน บานสบขุน ตำบลปา
คา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547)
6.4 โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสบขุน บานสบขุน ตำบลปา
คา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547)
6.5 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบานสบขุน บานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทาวังผา
จังหวัดนาน (16 มกราคม 2547)
6.6 โครงการงานอำนวยการปรับปรุงระบบนิเวศนน้ำ ถนนปาไม ฝายตนน้ำ ปลูกปา
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โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ จังหวัดนาน (2547)
6.7 โครงการงานอำนวยการและบริหารโครงการ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ (2547)
6.8 โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงบานสบขุน ตำบลปาคา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน
(16 มกราคม 2547)
6.9 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บานสบขุน อำเภอทาวังผา
จังหวัดนาน (ไมระบุวันที่)
6.10 โครงการสงเสริการปลูกหมอนผลสดเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑหมอนไหม บานสบขุน
ตำบลปาคา อำเภอทาวังผา จังหวัดนาน (9 มกราคม 2547)
7. โครงการพัฒนาบานกอก-บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานกอก – จูน ตำบลภูคา จังหวัดนาน
(2551)
7.1 โครงการพัฒนาบานกอก- บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริบาน กอก - จูน ตำบลภู
คา จังหวัดนาน (31 มกราคม 2548)
7.2 โครงการพัฒนาบานกอก- บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานกอก - จูน ตำบลภู
คา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543)
7.3 โครงการพัฒนาบานกอก- บานจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานกอก - จูน ตำบลภู
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 โครงการปรับปรุงถนนปาไม 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)
37

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 โครงการสงเสริมการปลูกหมอนผลสดเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑหมอนไหม บานจูน
ตำบลภูคา อำเภอปว จังหวัดนาน (16 กุมภาพันธ 2543)

6. จังหวัดนครสวรรค
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการสำรวจและวางแผนการใชที่ดินตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค (ไมระบุ
วันที่)
2. โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมบริเวณเทือกเขาพระ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค (25 มกราคม 2539)
3. โครงการบำรุงรักษาระบบนิเวศนตนน้ำ บานทุงทอง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค (ไมระบุวันที่)
4. โครงการสำรวจวางแผนการใชที่ดินบานทุงทอง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
(25 มกราคม 2539)

7. จังหวัดพะเยา
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนาเกษตร อางเก็บน้ำหวยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานทุงกระเทียม
ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา (12 กุมภาพันธ 2523)
2. โครงการอางเก็บน้ำรองอวม บานประชาภักดี ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
(12 กุมภาพันธ 2523)
3. โครงการอางเก็บน้ำหวยใหม (หวยฮุง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานใหมใต ตำบลหนองหลม
อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา (10 มีนาคม 2536)
4. โครงการอางเก็บน้ำปูหนอแกว บานตอมใน ตำบลสันปามวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
(28 กุมภาพันธ 2537)
5. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงดอยผาชาง (ฝายหวยนอยพรอมระบบสงน้ำ)
บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)
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6. โครงการกอสรางฝายหวยผาตั้งพรอมระบบสงน้ำ บานขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(29 มกราคม 2548)
7. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝงซายและขวา ฝายน้ำสาว ลูกที่ 1 บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง
จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)
8. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝงซายและขวา ฝายน้ำสาว ลูกที่ 2 บานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง
จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการเลี้ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและขยายผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงราย จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน และจังหวัดพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548)
2. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบานสันติสุข-บานขุนกำลัง (2543)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพืน้ ที่โครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ
(31 มกราคม 2548)
2. โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (2549)

4. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ 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 (ระยะที่ 2) บานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ
จังหวัดพะเยา (17 มกราคม 2547)
1.5 โครงการกอสรางฝายตนน้ำกึ่งถาวร 4 แหง บานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น อำเภอเชียง
คำ จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 2545)
1.6 โครงการงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 2545)
2. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนบานเยาหนองหา ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (28 มกราคม
2545)
3. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบานสันติสุข – บานขุนกำลัง บานขุนกำลัง บานสันติ
สุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)
3.1 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บานสันติสุข ตำบล
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ขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)
3.2 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บานสันติสุข ตำบล
ขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (28 มกราคม 2548)
3.3 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บานสันติสุข ตำบล
ขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)
3.4 โครงการงานอำนวยการและบริหารบานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(29 มกราคม 2548)
3.5 โครงการกอสรางฝายหวยนอยพรอม ระบบสงน้ำและปรับปรุงระบบสงน้ำหวยผากิ
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 โครงการจำหนายผลผลิตและการเพิ่มผลผลิตขาวนาดำ บานสันติสุข ตำบลขุนควร
อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)
3.9 โครงการงานฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบานสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอ
ปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)
3.10 โครงการสถานพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบานสันติสุข 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 โครงการกอสรางฝายน้ำสาวลูกที่ 3 พรอมระบบสงน้ำ บานสันติสุข ตำบลขุนควร
อำเภอปง จังหวัดพะเยา (29 มกราคม 2548)
3. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (2523)

8. จังหวัดแพร
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำหวยบงพรอมระบบสงน้ำ ผันจากฝายแมจองไฟ บานแมจองไฟ ตำบลหวยออ
อำเภอลอง จังหวัดแพร (4 มีนาคม 2540)
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2. โครงการอางเก็บน้ำหวยแมเกียม บานแมเกียม ตำบลหวยออ อำเภอลอง จังหวัดแพร (4 มีนาคม
2540)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงกลุมบานเล็กในปาใหญ และกลุมพัฒนาอาชีพ (ไมระบุวันที่)

9. จังหวัดเพชรบูรณ
1. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการสงเสริมการปลูกไมดอก เมืองหนาว กิ่งอำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ (24 กุมภาพันธ 2528)

10. จังหวัดพิษณุโลก
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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 (หัวงานที่ 3) บานรมเกลา ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก (4 กุมภาพันธ 2540)
7. โครงการจัดหาแหลงน้ำสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบอภาค อำเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก (11 มีนาคม 2547)
7.1 โครงการจัดหาแหลงน าศูนยรวม พรรณไมบานรมเกลา บานรมเกลา ตำบลบอภาค
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (11 มีนาคม 2547)
7.2 โครงการจัดหาน้ำสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว บานเทิดชาติ ตำบลบอ
ภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (14 มีนาคม 2549)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
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. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ
(31 มกราคม 2548)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในพื้นที่โครงการพื้นที่ความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริภูเมี่ยง-ภูขัด-ภู
สอยดาว จังหวัดพิษณุโลก (17 มีนาคม 2527)

4. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว บานแกงชานาญจุย บานเทิดชาติ ตำบล
บอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (2545)
1.1 โครงการสงเสริมศีลปาชีพพื้นที่ศูนยอำนวยการประสานงานโครงการฯ (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 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยง
สัตวปก) บานบอภาค, น้ำกุม ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (10 เมษายน 2538)
1.3 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยง
สัตวปก) บานบอภาค, ตำบลน้ำกุม 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 โครงการศูนยอำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง
ภูสอยดาว บานเทิดชาติ ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (3 พฤศจิกายน 2538)

11. จังหวัดแมฮอ งสอน
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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. โครงการฝายหวยขี้หมาพรอมระบบสงน้ำ 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) ตามพระราชดำริ (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 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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 ปางในเขตพื้นที่โครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food
Bank) ตามพระราชดำริ บานแมปางใน ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (9 เมษายน 2546)
16. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานหวยชางคา ตำบลหวยโปง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
(24 กุมภาพันธ 2547)
17. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือราษฎรบานเปยงหลวง บานเปยงหลวง ตำบลแมกิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน (22 กุมภาพันธ 2548)
43

18. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนบานดอยผักกูด (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมูบานยามชายแดน
บานดอยผักกูด) บานปายสองแง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
19. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมูบานยามชายแดนบานอาโจ บานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
20. โครงการจัดหาน้ำเพื่อชวยเหลือราษฎรบานเมืองแพม (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. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพืน้ ที่บานหวยซลอบ โครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปาลุมน้ำของ-ลุมน้ำปาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (18 กุมภาพันธ 2553)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการเลี้ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและขยายผลสงเสริมเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม
เชียงราย แมฮองสอน นาน และพะเยา (26 กุมภาพันธ 2548)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการอนุรักษกลวยไมพันธุเอืองแซะ พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน (5 กุมภาพันธ 2541)
2. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย พะเยา
แมฮองสอน ตาก นาน ลำปาง พิษณุโลก และอุตรดิตถ (31 มกราคม 2548)
3. โครงการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสกั และพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บริเวณปาลุมน้ำของลุม น้ำปาย
อำเภอปาง มะผา อำเภอปาย อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (18 กุมภาพันธ 2553)

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
(ไมระบุวันที่)
2. โครงการสวนปาตามโครงการพระราชดำริ โครงการอาหารชุมชนและศิลปาชีพบานนาปาแปก อำเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยปูลิง ตำบลหวยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
4. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยชางคา ตำบลหวยโปง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
5. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแสนคาลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุ
วันที่)
6. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเมืองแพม ตาบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุ
วันที่)
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7. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานปาไมลัน ตำบลปางมะผา อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุ
วันที่)
8. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยมะเขือสม อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
9. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเปยงหลวง ตำบลแมกิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
10. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุ
วันที่)
11. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ อำเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
12. โครงการสวนปาตามโครงการตามพระราชดำริ โครงการอาหาร ชุมชน และโครงการศิลปาชีพ อำเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
13. โครงการสงเสริมศลปาชีพบานหวยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
14. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยชางคา อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
15. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแสนคาลือ อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
16. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเมืองแพม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
17. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานปาไมลัน อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
18. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหวยมะเขือสม อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
19. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเปยงหลวง อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
20. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานแมปาง อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (ไมระบุวันที่)

5. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน (16 กุมภาพันธ 2523)
2. โครงการธนาคารฟนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานปาปุ ตำบลผาบอง อำเภอเมือง บานหวย
เสือเฒา ตำบลผาบอง อาเภอเมือง บานแมกิ๊ ตาบลแมกิ๊ อำเภอขุนยวม บานเปยงหลวง ตำบลแมกิ๊ อำเภอขุนยวม
บานแมปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน (25 กุมภาพันธ 2547)
3. โครงการสงเสริมการปลูกไมโตเร็วบานหวยเดื่อ ตำบลผาบอง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
(25 กุมภาพันธ 2547)
4. โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ บานปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน (ไมระบุวันที่)
5. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (แผนงานพัฒนาปาไม) ถนนสายบานหวยขาน บานนาปาแปก และ
บานหวยขาน ตำบลหมอกจาแป อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (24 กุมภาพันธ 2536)
6. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (พัฒนาที่ดินเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน) บานพะยอย กะโน หัวฮะ และหัว
แมสุริน ตำบลแมอูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน (10 กุมภาพันธ 2538)
45

7. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (ปรับปรุงพันธุแกะเพื่อเผยแพรสูเกษตรกร) ตำบลสบเมย, เวียงใต,
หวยหอม, ขุนยวม และปาแป อำเภอสบเมย, ปาย, แมลานอย, ขุนยวม และแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน
(26 กุมภาพันธ 2538)
8. โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ (ปรับปรุงพันธุแกะเพื่อเผยแพรสูเกษตรกร) สถานีบำรุงพันธุสัตว
แมฮองสอน (สถานีบำรุงพันธุสัตวยอยปางตอง) ตำบลหมอกจาแป อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (26 กุมภาพันธ
2538)
9. โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุเขียดแลว (เพาะเลี้ยงขยายพันธุเขียดแลวในพืน้ ที่ธรรมชาติตาม
พระราชดำริ) บานรวมไทย ตำบลหมอกจาแป อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน (18 กุมภาพันธ 2544)
10. โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุเขียดแลว (ปลูกปา) บานรวมไทย ตำบลหมอกจาแป อำเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน (18 กุมภาพันธ 2544)
11. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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 (ไมระบุวันที่)
21. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว บานหวยปูลิง ตำบลหวยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
(18 กุมภาพันธ 2544)
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22. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานดอยผักกูด บานดอยผักกูด
ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
23. โครงการงานจัดตั้งถิ่นฐานบานอาโจ (บานปางคาม) ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัด
แมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
24. โครงการงานอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรดินบานอาโจ (บานปางคาม) ตำบลนาปูปอม อำเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
25. โครงการงานบุกเบิกพื้นที่สรางถนนลำลอง บานอาโจ (บานปางคาม) ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
26. โครงการงานปลูกปาบานอาโจ (บานปางคาม) ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
(4 มีนาคม 2549)
27. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
32. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
33. โครงการจัดตั้งหมูบานยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอ
ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4 มีนาคม 2549)
34. โครงการแผนงานพัฒนาการเกษตรบานอาโจ ตำบลนาปูปอม อำเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน (4
มีนาคม 2549)

12. จังหวัดลำปาง
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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 (ไมระบุวันที่)
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. โครงการอางเก็บน้ำหวยเกี้ยง 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. โครงการจัดหาน้ำใหกับพื้นที่ฝงซายอางเก็บน้ำแมต๋ำตอนบน บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม
งาม จังหวัดลำปาง (19 เมษายน 2544)
16. โครงการอางเก็บน้ำแมนึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (กิจกรรมคา
เตรียมงานเบื้องตน) จังหวัดลำปาง (7 มีนาคม 2536)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ
(31 มกราคม 2548)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานแมตำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (22 มกราคม 2527)
2. โครงการพัฒนาพืน้ ที่รอยตออำเภอเมืองปาน และอำเภอแจหม จังหวัดลำปาง (10 กุมภาพันธ 2540)

4. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ 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 (ไมระบุวันที่)
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)
49

1.18 โครงการอนุรักษปาไมและสัตวปาบานแมต๋ำ บานแมต๋ำ ตำบลเสริมซาย อำเภอเสริม
งาม จังหวัดลำปาง (2549)
2 โครงการพัฒนาพืน้ ที่รอยตอ (โครงการบานทุงจี) ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
(13 เมษายน 2527)
2.1 โครงการพัฒนาพืน้ ที่ปารอยตออำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจหม จังหวัดลำปาง
(13 เมษายน 2539)
2.2 โครงการพัฒนาพืน้ ที่ปารอยตออำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจหม บานปาคา
สันติสุข บานปางมวง ตำบลแจซอน ตำบลทุงจี ตำบลทุงกวาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (10 กุมภาพันธ
2540)
2.3 โครงการพัฒนาพืน้ ที่ปารอยตออำเภอเมือง 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. จังหวัดลำพูน
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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 (ไมระบุวันที่)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการคืนชีวิตกลวยไมไทยไพรพฤกษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 มกราคม 2535 และ
22 เมษายน 2539)
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14. จังหวัดอุตรดิตถ
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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. โครงการจัดหาแหลงน้ำเพื่อการเกษตรและปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ตำบลนางพญา อำเภอ
ทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ (11 มีนาคม 2542)
8. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ำฝายสวนเมี่ยง บานหวยตา ตำบลนางพญา อำเภอทาปลา จังหวัด
อุตรดิตถ (12 กุมภาพันธ 2548)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการปลูกไผเพื่อฟนฟูสภาพปาไมในพื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ
(31 มกราคม 2548)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
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 ตำบลงิว้ งาม อำเภอเมือง
อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ (2542)
6. โครงการสงเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริบานหวยต้ำ (ไมระบุวันที่)

51

4. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ 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. จังหวัดอุทยั ธานี
1. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนา บานสวนขวัญ ตำบลตลุกดู อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
(14 สิงหาคม 2551)

ภาคกลาง
1. กรุงเทพมหานคร
1. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการทดลองและวิจัยพันธุไหมเพื่อผลิตไขไหมสำหรับทำพันธุ (ธันวาคม 2525)

2. จังหวัดกาญจนบุรี
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการขยายอางเก็บน้ำวัดทิพยสุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแสลบ อำเภอหวย
กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (12 พฤษภาคม 2554)
2. โครงการพัฒนาแหลงน้ำวัดทิพยสุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแสลบ
อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (12 พฤษภาคม 2554)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการจัดทำระบบภูเขาเปยกวัดทิพยสุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแสลบ
อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (12 พฤษภาคม 2554)
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3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
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 โครงการพัฒนาพื้นที่ บานทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (4
มกราคม 2545)
1.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี (4 มกราคม 2545)

3. จังหวัดจันทบุรี
1. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่ปารอยตอ 5 จังหวัดอันเนื่องมากจากพระราชดำริ
(ไมระบุวันที่)

2. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวในพื้นปารอยตอ 5 จังหวัด บานเขาชองลม บานเขาบอ บาน
บอไฟไหม บานคลองเตีย ตำบลพวา ตำบลฉมัน อำเภอแกงหางแมว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (2536)

4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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 หมูที่ 7 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอทาตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา (1 มิถุนายน 2537)

5. จังหวัดชลบุรี
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการพัฒนาแหลงน้ำปาสิริเจริญวรรษฯ (ปรับปรุงแหลงเก็บกักน้ำ) ตำบลพลูตาหลวง ตำบลบางเสร
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (12 กันยายน 2533)
2. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่รอยตอ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) ตำบลพลวง
ทอง อำเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี (31 ตุลาคม 2546)
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2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในเขตพื้นที่ปารอยตอ 5 จังหวัด ตำบลพลวงทอง อำเภอ
บอทอง จังหวัดชลบุรี (31 ตุลาคม 2546)

6. จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการจัดหาแหลงน้ำบริเวณพื้นที่ปลูกปาสวนพฤกษชาติ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (26 กันยายน 2548)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดำริบานเขาจาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
(24 กุมภาพันธ 2555)
2. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดำริหวยสัตวใหญ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
(5 มกราคม 2555)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการหมอนไหมสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานหนองเหียง (บานหนองสมอ)ตำบลหิน
เหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ (2514)

7. จังหวัดปราจีนบุรี
1. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอเนื่องและโครงการเฉพาะกิจ (ปลูกตนสมกบ) ตำบลแกงดินสอ
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (ไมระบุวันที่)

8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศูนยศิลปาชีพบางไทร ตำบลชางใหญ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กอสรางสิ่ง
สาธารณประโยชน - ปรับปรุงสถานที่ - สรางคอกสัตว - งานชลประทาน - ปรับปรุงที่ดิน - 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. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุงภูเขาทอง อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4 เมษายน 2538)

9. จังหวัดเพชรบุรี
1. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บานบางกลอย และบานโปงลึก ตำบลหวยแมเพรียง อำเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (ไมระบุวันที่)
2. โครงการที่ดินของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บานทา
กระทุม อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี (15 กรกฎาคม 2532)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการศูนยศึกษาพันธุไมและอนุรักษธรรมชาติบานทากระทุม บานสาระเห็ด ตำบลกลัดหลวง อำเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี (24 มิถุนายน 2533)
2. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาบริเวณอุทยานแหงชาติแกงกระจาน อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี (5 มกราคม 2555)
3. โครงการแกไขปญหาชางปาอุทยานแหงชาติแกงกระจานฯ จังหวัดเพชรบุรี (5 มกราคม 2555)
4. โครงการแกไขปญหาชางปาตามแนวพระราชดำริบานปาเด็ง จังหวัดเพชรบุรี (2555)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแกว อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี (1 กรกฎาคม 2551, 21 กรกฎาคม 2551)

10. จังหวัดราชบุรี
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง 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. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริบานพุระกำ บานบอหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี (30 กันยายน 2545)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการสวนปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวน
ผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี (ไมระบุวันที่)

4. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สือ่ สาร
1. โครงการกอสรางสะพานขามลำน้ำภาชี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (20 มิถุนายน
2543)

5. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ 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 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง ตำบลยางหัก อำเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี (2520)
1.7 โครงการสรางพลับพลาที่ประทับ 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 โครงการสวนปาสิรกิ ิติ์ 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 โครงการจัดระเบียบที่ทำกิน 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. จังหวัดระยอง
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. ขุดสระเก็บน้ำบานปากแพรก ตำบลหวยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (ไมระบุวันที่)

2. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง อนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในเขตพื้นที่ปารอยตอ 5 จังหวัด
(31 ตุลาคม 2546)

12. จังหวัดสระแกว
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำแพรกกะหมู 3 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานคลองตะเคียน ตำบลทุงมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันที่)
2. โครงการอางเก็บน้ำคลองกัดตะนาวใหญ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานคลองตะเคียนชัย ตำบล
ทุงมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันที่)
3. โครงการอางเก็บน้ำแพรกกะหมู 2 พรอมระบบสงน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานคลองจระเข
ตำบลทุงมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันที่)
4. โครงการอางเก็บน้ำเขาตะกรุบพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานเขาตะกรุบ ตำบลทุงมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันที่)
5. โครงการขุดลอกคลองแพรกกะหมูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานคลองจระเข ตำบลทุงมหาเจริญ
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว (ไมระบุวันที่)
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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. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการพลิกฟนธนาคารควายไถนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแกว (11 สิงหาคม 2551)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการอางเก็บน้ำคลองชองกล่ำตอนบน (ขยายพันธุสัตวปา) ตำบลชองกล่ำบน อำเภอเมืองสระแกว
จังหวัดสระแกว (3 กรกฎาคม 2525)

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบาน ไหมดาหลา และแมลงทับ บานคลองหมี หมูที่ 4 ตำบล
สระแกว อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว (2555)
2. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ำจืดไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2533)

5. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่รอยตอ 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. จังหวัดสิงหบรุ ี
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนฟารมตัวอยางตามพระราชดำริหนองลาด 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. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
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 โครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนฟารมตัวอยางตำบลทาขาม อำเภอคายบางระจัน และตำบลวิหาร
ขาว อำเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี (8 เมษายน 2552)

14. จังหวัดอางทอง
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการจัดทำแหลงน้ำชวยเหลือฟารมตัวอยางบานยางกลาง บานยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง (2550)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
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. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยบานโพสะ - สรางศาลาเอนกประสงค - ปรับปรุงหนองคลองลน
พรอม ขุดลอกคลอง 2 สาย - กอสรางถนน บานโพสะ หมูที่ 8 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอางทอง (28
ธันวาคม 2549)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. จังหวัดกาฬสินธุ
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำหวยปอ ตำบลนาบอน อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ (10 พฤศจิกายน 2546)
2. โครงการอางเก็บน้ำหวยสังกะ ตำบลดินจี่ อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ (16 ธันวาคม 2548)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการอาสาสมัครพิทักษปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22 ธันวาคม 2543)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศิลปาชีพบานกุดสิม – คุมเกา บานกุดสิม ตำบลคุมเกา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ (ไมระบุ
วันที่)
2. โครงการศิลปาชีพบานหัวนาคำ ตำบลนาบอน อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ (ไมระบุวันที่)
3. โครงการศิลปาชีพบานทาเยี่ยม ตำบลลำชี อำเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ (ไมระบุวันที่)
4. โครงการศิลปาชีพบานหวยสมอทบ ตำบลดินจี่ อำเภอคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ (ไมระบุวันที่)
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2. จังหวัดขอนแกน
1. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานโสกสมกบ – บานคลองเจริญ ตำบลบานใหม อำเภอสีชมพู จังหวัด
ขอนแกน (ไมระบุวันที่)

3. จังหวัดชัยภูมิ
1. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการวันอิสรภาพสัตวปาไทย เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ
จังหวัดชัยภูมิ พระราชดำริสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (ไมระบุวันที่)
2. โครงการอนุรักษพันธุสัตวปาเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว อำเภอเกษตร
สมบูรณ (ไมระบุวันที่)
3. โครงการพระราชเสาวนียสูพสกนิกรหมูบานรอบ ๆ เขตรักษาพันธุสัตวปา อำเภอเกษตรสมบูรณ
อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง (20 ธันวาคม 2526)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพทุงกระมัง บานหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง (21
ธันวาคม 2535)

4. จังหวัดนครพนม
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำหวยบัง ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ไมระบุวันที่)
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)
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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
วันที่)
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 (ไมระบุวันที่)
24. โครงการอางเก็บน้ำหวยบง ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ไมระบุวันที่)
25. โครงการพัฒนาแหลงน้ำชุมชน (วังหิน) บานนาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
(ไมระบุวันที่)
26. โครงการอางเก็บน้ำหวยบงหมากโมง บานคำสวางนอย ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
(18 มิถุนายน 2535)
27. โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม” บานทันสมัย ตำบลมหาชัย
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (28 พฤศจิกายน 2541)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการปรับปรุงดินดวยอินทรียวัตถุ บานหนองบัว ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
(12 พฤศจิกายน 2546)
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3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
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 (ไมระบุวันที่)
9. โครงการบานนอยคำเจริญ (วัดสรางพระอินทร) ตำบลพุมแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ไมระบุ
วันที่)
10. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานทางหลวง ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ไม
ระบุวันที่)
11. โครงการบานเล็กในปาใหญบานทันสมัย ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (8
มิถุนายน 2535)
12. โครงการบานนาอุดม ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (17 พฤศจิกายน 2546)
13. โครงการบานฮองโจด (วัดสุณาเทพนิมิตร) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ไมระบุวันที่)
14. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ ตำบลบานแกง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (12
พฤศจิกายน 2546)
15. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ (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. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สือ่ สาร
1. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ (งานกอสรางถนน) ตำบลบานแกง อำเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม (12 พฤศจิกายน 2546)

5. จังหวัดนครราชสีมา
1. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการแกไขปญหาชางปา อุทยานแหงชาติทับลาน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (24
พฤศจิกายน 2544)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศูนยการพัฒนาพื้นที่ทายอางเก็บน้ำลำปลายมาศฯ บานราษฎรบูรณะ ตำบลบานราษฎร
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (ไมระบุวันที่)
2. โครงการเลี้ยงสุกรพันธุจินหัว สถาบันวิจัยสุกร อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (12 สิงหาคม
2540)

6. จังหวัดบึงกาฬ
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการขุดลอกหวยมวง – หวยนาโคก ตำบลทอดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (17
ธันวาคม 2547)
2. โครงการฝายหวยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (25 พฤศจิกายน
2548)
3. โครงการจัดหาแหลงน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานโนนสวนปอ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
จังหวัดบึงกาฬ (25 พฤศจิกายน 2548)
4. โครงการฝายหวยหนิง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (25 พฤศจิกายน 2548)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการฟารมตัวอยางหวยหินลาด บานหวยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึง
กาฬ (25 พฤศจิกายน 2548)
2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานโชคอำนวย บานโชคอำนวย ตำบลทาดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัด
บึงกาฬ (18 พฤศจิกายน 2538)

7. จังหวัดบุรรี มั ย
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการขุดลอกหนองไทร บานยาง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (26 ธันวาคม 2536)
2. โครงการขุดลอกหนองจรรโลง บานหนองพลวงยาง ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (26
ธันวาคม 2536)
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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 หมูที่ 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 (ไมระบุวันที่)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวง จ.บุรีรัมย และ จ.นครราชสีมา อำเภอโนนดินแดง และอำเภอ
เสิงสาง (24 พฤศจิกายน 2544)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
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. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานกระเจา ตำบล
ลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (7 พฤศจิกายน 2546)
5.1 โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร บานกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
(ไมระบุวันที่)
6. โครงการงานอำนวยการและประสานงาน งานหมอนไหม ขาวพืชผสมผสาน พืชชุมชน ปรับปรุงดิน
บานกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย (7 พฤศจิกายน 2546)
7. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริ บานกระเจา จังหวัดบุรีรัมย (ไมระบุวันที่)
4. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่อำเภอละหานทราย บานโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย (17 เมษายน 2545)
1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย (ไมระบุวันที่)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรผไทยบานรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัด
บุรีรัมย (1 ธันวาคม 2545)

8. จังหวัดมหาสารคาม
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตร 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 พฤศจิกายน 2545)
5. โครงการฝายหวยหางหวา (หวยคูขาด) ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดบุรีรัมย (25
พฤศจิกายน 2545)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานโคกกอง บานโคกกอง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดบุรีรัมย
(17 พฤศจิกายน 2535)
2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานดอนลี่ บานดอนลี่ ตำบลหนองบัวแกว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
บุรีรัมย (19 พฤศจิกายน 2535)
3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกำพี้ บานกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดบุรีรัมย (21 พฤศจิกายน
2543)
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4. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานกำพี้ บานกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดบุรีรัมย (15 ธันวาคม
2548)

9. จังหวัดมุกดาหาร
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการกอสรางถังพักน้ำพรอมเดินทอประปา ตำบลนาหินกอง, ปากชอง, สานแว อำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร (16 พฤศจิกายน 2535)
2. โครงการอางเก็บน้ำหวยไร (2) ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (29 พฤศจิกายน
2542)
3. โครงการกอสรางอางเก็บน้ำหวยแคนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน การปลูกพืชผัก ผลไม ปศุสัตว ประมง ไมดอกไมประดับและปลูก
ปา อาหารชุมชน บานดอนมวงพัฒนา ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (13 ธันวาคม 2548)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการพัฒนาและฟนฟูปาตนน้ำเหนืออางเก็บน้ำหวยแคน หวยไร-หวยขาหนา อำเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร (18 พฤศจิกายน 2546)
2. โครงการหมูบานปาไมแผนใหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานหนองคอง อำเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร (21 ธันวาคม 2547)

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานหนองแคน บานหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร (29 พฤศจิกายน 2542)
2. โครงการหมูบานปาไมตามแนวพระราชดำริ (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
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มุกดาหาร (ไมระบุวันที่)
6. โครงการบานนาหินกอง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ไมระบุวันที่)
7. โครงการบานโคกยาว ตำบลหนองแคน อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร (ไมระบุวันที่)

5. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการกอสรางระบบประปาภูเขา บานโคกยาง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
(18 พฤศจิกายน 2546)

10. จังหวัดยโสธร
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง (ขุดลอกหนองอึ่ง) ตำบลคอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (28
พฤศจิกายน 2543)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานเล็กในปาใหญ บานนอมเกลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเลิงนก
ทา จังหวัดยโสธร (10 สิงหาคม 2537)
2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพฯ บานคำน้ำสราง ตำบลคอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (28
พฤศจิกายน 2543)

3. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการพัฒนาพืน้ ที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
(28 พฤศจิกายน 2543)

11. จังหวัดรอยเอ็ด
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำหวยทราย (ตอนบน) ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (11 พฤศจิกายน
2535)
2. โครงการอางเก็บน้ำหวยยาง (หินซอด) ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (11 พฤศจิกายน
2535)
3. โครงการอางเก็บน้ำหวยปลาฝา ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (11 พฤศจิกายน 2535)
4. โครงการพัฒนาพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน (งานขุดสระเก็บน้ำ) ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด
(14 พฤศจิกายน 2537)
5. โครงการจัดหาแหลงน้ำสนับสนุนโครงการปลูกหมอนเลี้ยงไหม (ขุดลอกแหลงน้ำธรรมชาติ) ตำบลดอก
ล้ำ ตำบลโนนสะอาด อำเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด (14 พฤศจิกายน 2537)
6. โครงการสงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหม (จัดหาแหลงน้ำ) ตำบลดอกล้ำ ตำบลโนนสะอาด อำเภอปทุม
รัตน จังหวัดรอยเอ็ด (14 พฤศจิกายน 2537)
7. โครงการฝายหวยหินลาดนอย ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (ไมระบุวันที่)
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2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการการฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษปา (22 พฤศจิกายน 2543)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย บานศรีวิชัย ตำบลขามเบีย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด (ไม
ระบุวันที่)
2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตน บานดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตน จังหวัดรอยเอ็ด
(ไมระบุวันที่)
3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานผาน้ำทิพย บานหนองแขพัฒนา ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด (ไมระบุวันที่)
4. โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด (22 พฤศจิกายน
2543)

12. จังหวัดเลย
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการขุดลอกผาบาวผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (24 พฤษภาคม 2524)
2. โครงการขุดลอกผาเกิ้ง-ผานาง ตำบลผาอินทรแปลง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (25 มีนาคม 2534)
3. โครงการฝายและระบบสงน้ำหวยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแหว จังหวัดเลย (6 กุมภาพันธ 2542)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการฟนฟูอาหารชางปาภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานน้ำคอ ตำบลทรายขาว อำเภอ
วังสะพุง, ภูหลวง จังหวัดเลย (พฤศจิกายน 2542)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการบานเล็กในปาใหญผานาง-ผาเกิ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาฯ พระ
บรมราชินีนาถ บานผานาง ตำบลผาอินทรแปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (23 ธันวาคม 2535)
2. โครงการขยายเขตการไฟฟาโครงการบานเล็กในปาใหญผานาง – ผาเกิ้ง ตำบลผานาง-ผาเกิ้ง
อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (18 พฤศจิกายน.2538)
3. โครงการบานกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ไมระบุวันที่)
4. โครงการพัฒนาพืน้ ที่เพื่อเทิดพระเกียรติผาบาว-ผาสาว บานนาซำแซง ตำบลเขาหลวง
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (ไมระบุวันที่)
5. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบานคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (ไมระบุวันที่)
6. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดเทิดพระเกียรติบานผานาง-ผาเกิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
(ไมระบุวันที่)

68

13. จังหวัดศรีสะเกษ
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว ตำบลกานเหลือง ตำบลหนองหาง อำเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ (17 ธันวาคม 2541)
2. โครงการจัดหาแหลงน้ำและไฟฟาเพื่อการเกษตร ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยว จังหวัดศรีสะเกษ (3
พฤษภาคม 2542)
3. โครงการพัฒนาพืน้ ที่อำเภอปรางคกู (ขุดลอกหวยพรานระยะ 1 และระยะ2) พรอมปรับปรุงอางเก็บน้ำ
หวยติ๊กชู ตำบลกู อำเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ (21 ธันวาคม 2542)
4. โครงการพัฒนาแหลงน้ำบานขี้นาค 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. โครงการพัฒนาพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน (ขุดสระเก็บน้ำ) ตำบลติ๊กชู อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (14-15
พฤศจิกายน 2537)
9. โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอปรางคกูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานเกาะ, บานกระโพธิ์ ตำบลกู
อำเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ (21 ธันวาคม 2542)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลหนองเมย/เมืองหลวง
อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (28 ธันวาคม 2536)
1.1 โครงการสงเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหวยทับทัน ตำบลเมืองหลวง
อำเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันที่)
2. โครงการพัฒนาพืน้ ที่บานรุงอรุณและบานกระหวันอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตำบลรุงอรุณ,
กระหวัน/โนนสำราญ อำเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ (29 พฤศจิกายน 2546)
3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพอำเภอหวยทับทัน บานหนองเมย ตำบลเมืองหลวง อำเภอหวยทับทัน
4. โครงการบานกะโพธิ์ ตำบลกู อำเภอปรางกู จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันที่)
5. โครงการบานสงยาง ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันที่)
6. โครงการบานวนาสวรรค ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันที่)
7. โครงการสงเสริมศิลปาชีพและศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห บานตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ (ไมระบุวันที่)
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3. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา
1. โครงการจัดหาไฟฟาเพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลีย้ ง จังหวัดศรี
สะเกษ (3 พฤษภาคม 2542)

4. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห ตำบลตะแบงใต/
หวยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ (15 พฤศจิกายน 2537, 27 พฤศจิกายน 2543, 26 ธันวาคม 2548)
2. โครงการพัฒนาพื้นที่บานรุงอรุณและบานกระหวัน ตำบลโนนสำราญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บาน
กระหวัน ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ (29 พฤศจิกายน 2546)

14. จังหวัดสกลนคร
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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 พฤศจิกายน 2538)
7. โครงการอางเก็บน้ำหวยตาลโกน บานหนองพอกใหญ ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร
(22 พฤศจิกายน 2538)
8. โครงการขุดลอกยอดหวยเตย บานสันติสุข ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (12
พฤศจิกายน 2539)
9. โครงการพัฒนาพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน (ขุดสระน้ำ) อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (2539)
10. โครงการฝายหวยระนอง ตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (22 พฤศจิกายน 2541)
11. โครงการฝายหวยระนอง บานหนองตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (22 พฤศจิกายน
2541)
12. โครงการขุดสระน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม" บานปารักน้ำ ตำบลโคกสี และ
บานกลวยนอย ตำบลมาย อำเภอสวางแดนดิน และอำเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร (22 พฤศจิกายน 2541)
13. โครงการแกไขปญหาดินเค็มในพื้นที่ (26 พฤศจิกายน 2541)
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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. โครงการพัฒนาพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน (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. โครงการปรับปรุงระบบทอสงน้ำอางเก็บน้ำหวยทราย 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 พรอมระบบสงน้ำบานดงยอ ตำบลพังขวาง อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร (30 พฤศจิกายน 2544)
31. โครงการขุดสระหวยโงง ตำบลอุมจาน อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (25 กันยายน 2545)
32. โครงการจัดหาแหลงน้ำใหราษฏรบานคอ (งานขุดลอกลำน้ำยาม) 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. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการปลูกปาเสริมธรรมชาติในและนอกเขตภูพานฯ บริเวณปาใน และนอกเขตภูพานราชนิเวศน
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (20 พฤศจิกายน 2527, 18 พฤศจิกายน 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. โครงการปารักน้ำตามพระราชดำริ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
5. โครงการพัฒนาและฟนฟูสภาพปาพื้นที่โครงการปารักษน้ำบานถ้ำติ้วอันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บานถ้ำติ้ว หมูที่ 2 ตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (20 ธันวาคม 2525)
72

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานกุดสะกอย บานกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย
จังหวัดสกลนคร (พฤศจิกายน 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
วันที่)
6. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานทรายทอง ตำบลบานทรายทอง จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
7. โครงการฟารมตัวอยางหนองหมากเฒา บานนาคำ ตำบลหวยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ไม
ระบุวันที่)
8. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ บานทาแร-ดงปลาปาก ตำบลโพน
งาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
9. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ไมระบุวันที่)
10. โครงการบานหนองมวง ตำบลปทุมวาป อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
11. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานจาร ตำบลมวง อำเภอบานเมือง จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
12. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานบอเดือนหา ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
13. โครงการบานนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
14. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (ไมระบุ
วันที่)
15. โครงการบานโคกแกว ตำบลนาแกว อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
16. โครงการบานซงเตา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
17. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานทรายทอง อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
18. โครงการปารักษน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบานปารักษน้ำ (ไมระบุวันที่)
19. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานดอนคำ (วัดเสนานฤมิตร) อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (ไมระบุ
วันที่)
20. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงบานดงยอ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)
21. โครงการฟารมตัวอยางบานหนองหมากเฒาตามพระราชดำริบานนาคำ (ไมระบุวันที่)
22. โครงการหมอนไหมสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (ไม
ระบุวันที่)
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23. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก บานกุดสะกอย, บานโพธิไพศาล ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย
จังหวัดสกลนคร (16 พฤศจิกายน 2538)

4. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สือ่ สาร
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. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการโรงสีขาวพระราชทานบานหนองพอกใหญ ตำบลนาแต อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร (26
พฤศจิกายน 2542)
2. โครงการขยายเขตไฟฟาศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานกุดนาขาม ศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม ตำบลเจริญ
ศิลป อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร (ไมระบุวันที่)

15. จังหวัดสุรนิ ทร
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการขุดลอกหวยกระโจน ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร (27 ธันวาคม 2536)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการจัดการเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยทับทัน –หวยสำราญ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง, อำเภอ
สังขะ, อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร (26 ธันวาคม 2536)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพ อำเภอบัวเชด ตำบลตาปม/บัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร (27
ธันวาคม 2536)
2. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพอีสานใต บานตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (ไม
ระบุวันที่)
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16. จังหวัดหนองบัวลำภู
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการกอสรางทำนบดินและขุดลอกหวยซำปาคาด ตำบลนาเหลา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
(5 พฤศจิกายน 2544)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการบานหนองหินตั้ง ตำบลนาเหลา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู (ไมระบุวันที่)

17. จังหวัดอำนาจเจริญ
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการฝายทดน้ำลำเซบาย ตำบลสรางถอนอย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (5 มกราคม
2541)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบานสรางถอนอก ตำบลสรางถอนอย อำเภอหัวตะพาน จังหวัด
อำนาจเจริญ (29 พฤศจิกายน 2538)

18. จังหวัดอุดรธานี
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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)
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2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ำจืดของไทย ตำบลหมากแขง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
(2532)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการพัฒนาพืน้ ที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาฯ บานสุมณฑา ตำบลผาสุก
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (25 ธันวาคม 2547)

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานนาตาด – นาโปรง ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ บานนาโปรง ตำบลบะ
ยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (3 มิถุนายน 2535)
2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกำแมด บานกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี (21
เมษายน 2536)
3. โครงการฟารมตัวอยางบานจันทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานจันทร ตำบลจันทร อำเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี (26 พฤศจิกายน 2548)
- ฟารมตัวอยางบานจันทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บานสายน้ำผึ้ง ตำบลบานจันทร อำเภอบานดุง
จังหวัดอุดรธานี (1 มีนาคม 2549)
4. โครงการบานวังทอง อำเภอวังสามสมอ จังหวัดอุดรธานี (ไมระบุวันที่)

19. จังหวัดอุบลราชธานี
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
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)
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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 อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
(22 พฤศจิกายน 2539)
13. โครงการจัดหาแหลงน้ำสงเสริมศิลปาชีพบานยางนอย (ใหฟารมฯ) บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอ
เขื่องใน 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
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (23 พฤศจิกายน 2544)
18. โครงการจัดหาแหลงน้ำโครงการสงเสริมศิลปาชีพบานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี (23 พฤศจิกายน 2544)
19. โครงการจัดหาแหลงน้ำชวยเหลือสมาชิกโครงการบานนักรบไทย ตำบลบุงมะแลง อำเภอสวางวีระ
วงศ จังหวัดอุบลราชธานี (29 พฤศจิกายน 2544)
20. โครงการอางเก็บน้ำคำหมากใหญ ตำบลคอแสง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (16 พฤศจิกายน
2537)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบุณฑริก บานสมพรรัตน
ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี (16 พฤศจิกายน 2537)
2. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถบานเวินบึก บานเวินบึก ตำบลโขง
เจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (30 พฤศจิกายน 2538)
3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพฯ บานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี (22 พฤศจิกายน 2539)
4. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ หมูบานนักรบไทย บานโนน
กุหลาบ ตำบลบุงมะแลง อำเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธานี (16 กรกฎาคม 2540)
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5. โครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถบานหนองผักแวน บานหนอง
ผักแวน ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี (23 พฤศจิกายน 2542)
6. โครงการฟารมตัวอยางบานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (7
พฤศจิกายน 2546)
7. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริบานยางนอยในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
จังหวัดอุบลราชธานี บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (2 กุมภาพันธ 2547)
8. โครงการศูนยการพัฒนาพื้นที่ชายแดนบานคอ -บานแปดอุม ตำบลโคมประดิษฐ อำเภอน้ำยืน จังหวัด
อุบลราชธานี (ไมระบุวันที่)
9. โครงการขาวกลองปรุงเบญจกระยาทิพย แรกผลิ 6 ตามโครงการสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง
เจาฯพระบรมราชินีนาถ บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (2547)

3. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สือ่ สาร
1. โครงการกอสรางระบบประปาสงเสริมศิลปาชีพบานยางนอย บานยางนอย ตำบลกอเอ อำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี (ไมระบุวันที่).

4. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา
1. โครงการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ชองเม็ก ตำบลชองเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (2
กุมภาพันธ 2542)

5. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะพื้นทีป่ าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี หลัก กม. ที่ 4 คายสรรพสิทธิ
ประสงค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (16 ธันวาคม 2541)

ภาคใต
1. จังหวัดกระบี่
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการฝายหวยน้ำแกวอันเนื่องมาจากพระราชดำริพรอมระบบสงน้ำ บานหวยน้ำแกว หมูที่ 6 ตำบล
หนาเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (24 เมษายน 2543)
2. โครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระบบสงน้ำและอาคารประกอบสระ
เก็บน้ำหนองใหญ) บานปากคลอง หมูที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอลันตา จังหวัดกระบี่ (26 กันยายน 2537)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการฟนฟูและอนุรักษปาทุงทะเลบานปากคลอง จังหวัดกระบี่ (26 กันยายน 2537)
1.1 ฟนฟูสภาพปา สัตวปา และประชาอาสา
1.2 เพาะและอนุบาลปลากะรัง/เลี้ยงปลาในกะชัง 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. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเกาะลันตานอย
อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ - การเลี้ยงปลาในกระชัง (20 เมษายน 2543)

4. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาและอนุรักษพันธุปูปาทุงทะเล (กอสรางเรือนเพาะฟกเรือน อนุบาลสัตว
ทะเล) บานปากคลอง หมู 3 จังหวัดกระบี่ (26 กันยายน 2537)

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการพัฒนาพืน้ ที่บานเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 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. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานตรอกแค ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม
ระบุวันที่)

3. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการพัฒนาพืน้ ที่บานเนินธัมมังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1.1 โครงการพัฒนาดินเปรี้ยวจัด บานเนินธัมมัง ตำบลแมเจาอยูหัว จังหวัดนครศรีธรรมราช (2
ตุลาคม 2537)
1.2 โครงการกอสรางศูนยอพยพสัตว บานเนินธัมมัง ตำบลแมเจาอยูหัว อำเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ไมระบุวันที่)
1.3 ศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง ตำบลแมเจาอยูหัว อำเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม
ระบุวันที่)

3. จังหวัดนราธิวาส
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการฝายลำธารทอง บานโตะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (16 กันยายน
2537)
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2. โครงการฝายสายบน บานสายบน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (26 กันยายน
2537)
3. โครงการระบบระบายน้ำหนองบัวบากง บานบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (7
ตุลาคม 2537)
4. โครงการอางเก็บน้ำเพื่อการประมงหมูบานศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส (4 ตุลาคม 2539)
5. โครงการอางเก็บน้ำไอรปาโจพรอมระบบสงน้ำ บานไอรปาโจ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส (20 กันยายน 2541)
6. โครงการจัดหาน้ำหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ (เพิ่มเติม) ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(7 ตุลาคม 2542, 1 กันยายน 2539)
7. โครงการคลองสงน้ำหมูบ านปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (7
ตุลาคม 2542)
8. โครงการจัดหาน้ำใหมัสยิดเขาตันหยง บานเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส (24 เมษายน 2542)
9. โครงการจัดหาน้ำใหหมูบานศิลปาชีพสุคิริน (บานเล็กในปาใหญ) ระยะที่ 2 หมูที่ 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. โครงการจัดหาน้ำใหราษฎรหมูที่ 2, 5 และหมูที่ 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. โครงการจัดหาน้ำเพิม่ เติมฝายกรือซอ ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (3 กันยายน 2546)
25. โครงการจัดหาน้ำใหแกราษฎรบานเจะเหม ตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
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 (ระยะที่ 2) บานฮูแตมาแจ ตำบลกายูคละ อำเภอแวง
จังหวัดนราธิวาส (2 กุมภาพันธ 2550)
38. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานจาเราะสโตร บานจาเราะสโตร ตำบลกะลุวอ อำเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
39. โครงการจัดหาน้ำใหฟารมตัวอยางฯ โคกบาฆาบือซา บานจาเราะสโตร ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)

2. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
1. โครงการกำจัดศัตรูพืชในนาขาว (แมลงหลา) ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (2 ตุลาคม
2539)
2. โครงการฟนฟูและพัฒนาการเกษตรในเขตลุมน้ำบางนรา ตำบลเมือง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(14 ตุลาคม 2542)

3. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส
(ชายฝงทะเลในเขตอำเภอเมืองและอำเภอตากใบ) (6 กันยายน 2544, 22 กันยายน 2550, 11 สิงหาคม 2552)

4. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนราธิวาส (2516)
2. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว (โคเนื้อลูกผสมเพศเมีย) 1. หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
13 หมูบาน ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง 2. หมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ 3.
โครงการพัฒนาพื้นที่บานยูโยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (2539)
3. โครงการสงเสริมอาชีพแกราษฎรที่วางงาน 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 (ไมระบุวันที่)
15. โครงการปรับปรุงพันธุไกพื้นเมืองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส (ไมระบุวันที่)
16. โครงการสงเสริมศิลปาชีพคายจุฬาภรณ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (2516)
17. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกำแพง ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
18. โครงการสงเสริมศิลปาชีพหมูบานปศุสัตว-เกษตรมูโนะ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
(ไมระบุวันที่)
19. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานปลักปลา ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
20. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดพระพุทธ ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
21. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
22. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดชลธาราสิงเห ตำบลพรอน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
23. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกาหลง ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
24. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานสายบน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
25. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานดาฮง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
26. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานไทยสุข ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
27. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานไอรสาเมาะ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุ
วันที่)
28. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานบากง (วัดทรายทอง) ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
(ไมระบุวันที่)
29. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานคลอแระ ตำบลบาเระใต อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
30. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานโตะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
31. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานไอรบาลอ ตำบลชางเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุ
วันที่)
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32. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานกูจิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
33. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดตันติการาม (บานตอหลัง) ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส (ไมระบุวันที่)
34. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดน้ำขาว ตำบลกายูคละ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุวันที่)
35. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดลอยประดิษฐ (บานโตะเด็ง) ตำบลโตะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส (ไมระบุวันที่)
36. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานนาโงมาแย ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุ
วันที่)
37. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานบลูกาสนอ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส (ไมระบุ
วันที่)
38. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงและฟารมตัวอยางบานไอรบือแตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (24 กรกฎาคม 2552)

5. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สือ่ สาร
1. โครงการลาดยางถนนบนคันกั้นน้ำบานศรีพงัน-ประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ ตำบลเกาะสะทอน
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (13 กันยายน 2546)

6. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา
1. โครงการขยายเขตไฟฟาใหหมูบานศิลปาชีพนิคมฯ สุคิริน ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส (14 ตุลาคม 2542)

7. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการบานเล็กในปาใหญ พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสรางตนเองสุคิริน บานไอรปาโจ ตำบลภูเขา
ทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (16 กันยายน 2537)
2. โครงการพระสงฆนำชัยคุมภัยใตพื้นที่วัดในจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (6 กันยายน
2547)

4. จังหวัดปตตานี
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำบานนาหวา ตำบลทุงคลา อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี (14 ตุลาคม 2537)
2. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานปาตำเขียว ตำบลบานกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัด
ปตตานี (1 ตุลาคม 2546)
3. โครงการจัดหาน้ำชวยเหลือบานน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (24 กันยายน
2547)
4. โครงการสงน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางบานแปน ตำบลแปน อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี (1
กรกฎาคม 2548)
84

5. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางตาลีอายร ตำบลตาลีอายร อำภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 22
กันยายน 2548)
6. โครงการฟารมตัวอยางฯ บานดอนนา (จัดหาน้ำและถนน) ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัด
ปตตานี (9 กันยายน 2548)
7. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนฟารมตัวอยางฯ (บานเคียน) บานเคียน ตำบลพอมิ่ง อำเภอปะนาเระ
จังหวัดปตตานี (5 มิถุนายน 2551)
8. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถบานถ้ำน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี (ขุดลอกและขยายคูนำ้ ) (13 มีนาคม 2550)
9. โครงการระบบระบายน้ำบริเวณบานพักศูนยครูใต ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (ไม
ระบุวันที่)
10. โครงการระบบระบายน้ำเสียโครงการศูนยครูใตฯ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
(งบปกติ กรมชลประทาน) ภายใตโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนสง
ทางถนน ระยะเรงดวน มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2558 (เงินกู) จังหวัดปตตานี (27
สิงหาคม 2550)
2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง บานปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี (ไม
ระบุวันที่)
2. โครงการฟารมตัวอยางฯ (ตาลีอายร) ฟารมตัวอยางฯ (ตาลีอายร) บานสีปาย ตำบลตาลีอายร อำเภอ
ยะหริ่ง จังหวัดปตตานี (ไมระบุวันที่)
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
วันที่)
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 (บานน้ำดำ) 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 ตำบลพอมิ่ง 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 (ไมระบุวันที่)
18. สงเสริมศิลปาชีพบานละเวง ตำบลดอนทราย อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี (ไมระบุวันที่)
19. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุงยางแดง จังหวัดปตตานี (ไมระบุวันที่)
20. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานปาตีมอ ตำบลตุลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี (ไมระบุวันที่)
21. โครงการสงเสริมศิลปาชีพ วัดสำเภาเชย ตำบลปานาเระ อำเภอปานาเระ จังหวัดปตตานี (ไมระบุ
วันที่)
22. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดสุนันทาราม (วัดบานน้ำดำ) ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัด
ปตตานี (ไมระบุวันที่)
23. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดทรายขาว (บานทรายขาว) ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปตตานี (ไมระบุวันที่)

3. โครงการพัฒนาดานคมนาคม/สือ่ สาร
1. โครงการกอสรางถนนลาดยางเขาโครงการศูนยครูใต (สายใหม) อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (27
สิงหาคม 2550)
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4. โครงการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม/การศึกษา
1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับขาราชการครูจังหวัดชายแดนภาคใตฯ บานน้ำดำ ตำบลปุ
โละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี (13 มีนาคม 2550)

5. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส
ตำบลตะโละกาโปร, ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี, อำเภอไมแกน จังหวัดปตตานี (2544)

5. จังหวัดพังงา
1. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการศูนยศึกษาธรรมชาติปาชายเลนบานกลาง-บานบางพัฒน บานกลาง หมูที่ 6 ตำบลบางเตย
อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (12 เมษายน 2544)

6. จังหวัดพัทลุง
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการกอสรางอาคารบังคับน้ำคลองโห ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (18
ตุลาคม 2537)
2. โครงการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่หมูบานอาพัดและหมูบานใกลเคียง อำเภอชัยสน จังหวัดพัทลุง (3
ตุลาคม 2546)
3. โครงการระบบระบายน้ำบานโคกขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง (3 ตุลาคม 2546)
4. โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ไมระบุวันที่)

2. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดำริบานครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
(13 กันยายน 2543)
2. โครงการสงเสริมบานหัวปาเขียว ตำบลทะเลนอย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ไมระบุวันที่)
3. โครงการสงเสริมศิลปาชีพบานอาพัด (วัดเขียนบางแกว) ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
(ไมระบุวันที่)

3. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการพัฒนาพืน้ ที่บานหัวปาเขียว บานหัวปาเขียว ตำบลทะเลนอย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
(25 ตุลาคม 2542)
2. โครงการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่บานอาพัดและหมูบานใกลเคียงฯ ตำบลจองถนน ตำบลหานโพธิ์
ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (3 ตุลาคม 2546)
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7. จังหวัดยะลา
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการฝายทดน้ำนิคมสรางตนเองภาคใต ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (27 กันยายน
2537)
2. โครงการทอระบายน้ำบึงกะติง 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 (ไมระบุวันที่)
6. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถบานธารโต อำเภอธารโต (กิจกรรม
ขยายเขตไฟฟา) จังหวัดยะลา (8 พฤศจิกายน 2553)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการสวนปาสิริกิติ์ภาคใต (บาลา-ฮาลา) พื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส (10 ตุลาคม 2537)
2. โครงการจัดซื้อเรือพาดหางพรอมเครื่องยนตเพื่อใชปฏิบัติงานลาดตระเวน ตำบลแมหวาด อำเภอธารโต
จังหวัดยะลา (กันยายน 2533, 27 กันยายน 2539)

3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
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 บานจำปูน ตำบลธารโต อำภอธารโต จังหวัดยะลา (ไมระบุวันที่)
4. โครงการสงเสริมศิลปาชีพวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) บานทำเนียบ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา (ไมระบุวันที่)

8. จังหวัดสงขลา
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการฟารมตัวอยางฯ ในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ (ปรับปรุงระบบสงน้ำ) บานเหนือ
ตำบลคลองหอยโขง อำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา (17 มกราคม 2549)

2. โครงการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม
1. โครงการสวนปาพระนามาภิไธย (สวนปาสิริกิติ์) อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา (2535)
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3. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
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. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 - กิจกรรมฟารม
ตัวอยางฯ - กิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองที่ประทับ บานเหนือ ตำบลคลองหอยโขง อำเภอคลองหอยโขง จังหวัด
สงขลา – บานควนหรัน ตำบลเปยน อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา (15 กรกฎาคม 2548)
2. โครงการดูแลเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโขง ภายใตฟารมตัวอยางตามพระราชดำริในสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง บานเหนือ ตำบลคลองหอยโขง อำเภอหอยโขง
จังหวัดสงขลา (15 กรกฎาคม 2548)

9. จังหวัดสตูล
1. โครงการพัฒนาดานแหลงน้ำ
1. โครงการอางเก็บน้ำบานน้ำหรา ตำบลทุงนุย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (2535)

10. จังหวัดสุราษฎรธานี
1. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศูนยศิลปาชีพบานทานหญิง หมู 1 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี (17
ตุลาคม 2537)
2. โครงการศูนยศิลปาชีพบานเชี่ยวหลาน หมู 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี (30
กันยายน 2540)

ไมระบุจงั หวัด
1. โครงการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพ
1. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 (2515)

2. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาดานอืน่ ๆ
1. โครงการคืนชางสูธรรมชาติ หลายพื้นที่ดำเนินการ (2540)
2. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1 กุมภาพันธ 2542)
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ประวัตวิ ทิ ยากร
นายวีระ โรจนพจนรัตน
ประวัตกิ ารศึกษา
•
•
•
•
•
•

ประถมศึกษาจากโรงเรียนบางมูลนากราษฎรอุทิศ
มัธยมตนจากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
มัธยมปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป
ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมหลัก คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัตกิ ารทำงาน
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 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจำ
2557 - 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม

ปจจุบนั ดำรงตำแหนง
- ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องศการมหาชน)
- ประธานกรรมการศูนยคุณธรรม (องศการมหาชน)
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยพะเยา
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา
- ที่ปรึกษาศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ
- ประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการ “คาแผนดิน” สำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการทีปรึกษา คณะกรรมการดำเนินงานผลิตสื่อเผยแพรสารคดีประวัติศาสตรชาติไทยและ สถาบัน
พระมหากษัตริย (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม)
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ศาสตราจารยพเิ ศษ ธงทอง จันทรางศุ
ประวัติ
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)
ประวัตกิ ารศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ. เกียรตินิยม) คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 23
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)

ประวัตกิ ารทำงาน
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 / รองปลัดกระทรวงยุติธรรม / เลขาธิการสภาการศึกษา
2554 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2557 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จนเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
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2559 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดานนิตศิ าสตร

การทำงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ[แก]
ในระหวางที่เปนอาจารย ประจำคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีโอกาสเขาถวายงานปฏิบัติ
ราชการถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิการเสด็จ
พระราชดำเนินตรวจการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสพระราชพิธี
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป พุทธศักราช 2525 เปนตน และถวายงานสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในหลายวาระ พรอมกับดำรงตำแหนง
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ เปนตน
รวมทั้งในฐานะผูมีความรูและเชี่ยวชาญในดานราชสำนัก พระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ ทำให
ไดรับเชิญจากทางรัฐบาลในสมัยตาง ๆ เขามารับหนากรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีตาง
ๆ ตั้งแตงานพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป พุทธศักราช 2525 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน และรวมทั้ง
ยังเปนกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกรรมการพิเศษตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องราชสำนัก พระมหากษัตริย และ
พระบรมวงศานุวงศ ทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกร เอกชน มูลนิธิ และหนวยงานสาธารณกุศลตาง ๆ หลายแหง
นอกจากนี้ยังดำรงตำแหนงกรรมการที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศที่สำคัญ คือ
ประธานกรรมการพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สถาบันพระปกเกลา, ประธานอนุกรรมการ
เครือขายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6, และกรรมการมูลนิธิพระบรมราชนุสรณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัว
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นางศรัณพร เชือ้ ชาญ
ประวัตกิ ารศึกษา
- อนุปริญญาบรรณารักษศาสตร ม.รชภัฏอุบลราชธานี
- ปริญญาตรี ประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ปริญญาโท บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
ประวัติการทำงาน
- 2538 บรรจุเขารับราชการเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2538
- ปจจุบัน บรรณารักษชำนาญการพิเศษ หองสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
รางวัล/เกียรติบตั ร
- 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 คณะกรรมการออกแบบผีเสื้อและดอกไมปาพระราชทานนามทั้ง 5 ชนิดพรอมทั้งเปนวิทยากรประดิษฐ
ผีเสื้อจากภาพอัตลักษณจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์พิ ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนั ปหลวง เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 90 พรรษา
- 2565 คณะทำงานจัดนิทรรศการผีเสื้อ ณ ทุงศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
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