




ค ำน ำ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ี ท้ัง ๔ ภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ จ านวน ๑๓๗ โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 
๒,๐๔๕,๑๔๗,๙๕๕ บาท (สองพันสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
โดยเป็นโครงการท่ีด าเนินงานสนองพระราชด าริ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร
ในหลาย ๆ ด้าน สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมท้ังการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ 
และการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  

 เพื่อให้การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์และเกิดความยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ ซึ่งมีหน้าท่ีประสานและติดตามการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ขึ้น จ านวน ๕ ฉบับ ประกอบด้วย 

๑. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมท้ัง ๔ ภาค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ี 
ภาคกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ี 
ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ี 
ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 โดยรายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้ 
เป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานโครงการต่อไป 

 

ส ำนักงำน กปร. 
กันยำยน ๒๕๖๔ 



สารบัญ 
 

 หน้า 

๑. สรุปสาระส าคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวม 
ทั้ง ๔ ภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑ 

๒. สรุปสาระส าคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ 
ภาคกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๑ 

๓. สรุปสาระส าคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๙ 

๔. สรุปสาระส าคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ 
ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๘ 

๕. สรุปสาระส าคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ 
ภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓๖ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
๑. สรุปสาระส าคญั 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 



๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. สรุปสาระส าคัญ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 


 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)  
ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในเขตพื้นท่ีท้ัง ๔ ภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจ านวน ๑๓๗ โครงการ ใช้งบประมาณรวม 
ท้ังสิ้น ๒,๐๔๕,๑๔๗,๙๕๕ บาท (สองพันสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสีห่มื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถจ าแนกตามประเภทโครงการได้ ดังนี้ 

๑.  ด้านแหล่งน้ า   จ านวน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๑,๐๔๖,๒๙๑,๓๐๐ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๖ ของงบประมาณท้ังหมด 

๒.  ด้านการเกษตร  จ านวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๒ ,๕๒๖ ,๗๙๒ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๑ ของงบประมาณท้ังหมด 

๓.  ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๔๒ โครงการ วงเงิน ๑๙๗,๖๗๕,๐๕๙ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๗ ของงบประมาณท้ังหมด 

๔.  ด้านส่งเสริมอาชีพ  จ านวน ๖ โครงการ วงเงิน ๓๔ ,๖๒๙ ,๕๖๗ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ ของงบประมาณท้ังหมด 

๕.  ด้านคมนาคม/สื่อสาร  จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน 10 ,760 ,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ ของงบประมาณท้ังหมด 

๖.  ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ  จ านวน ๓๓ โครงการ วงเงิน ๗๔๓,๒๖๕,๒๓๗ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๔ ของงบประมาณท้ังหมด 

 
  



๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 

หน่วย : จ านวน 

ประเภทโครงการ 
ภาค 

กลาง 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต้ รวม 

ด้านแหล่งน ้า ๙ ๑๗ ๒๒ ๔ ๕๒ 
ด้านการเกษตร - - ๓ - ๓ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 6 ๒ ๓๐ ๔ ๔๒ 
ด้านส่งเสริมอาชีพ 3 1 ๑ ๑ ๖ 
ด้านสาธารณสุข - - - - - 
ด้านคมนาคม/สื่อสาร - - 1 - ๑ 
ด้านสวัสดิการสังคม - - - - - 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๑1 ๑๑ ๗ ๔ ๓๓ 

รวม ๒๙ ๓๑ ๖๔ ๑๓ ๑๓๗ 



๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตารางที่ ๒ แสดงงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 

    หน่วย : บาท 

     

ประเภทโครงการ 
ภาค 

กลาง 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เหนือ ใต ้ รวม 
รวม 

(ร้อยละ) 
ด้านแหล่งน ้า ๒๔๓,๖๕๒,๑๐๐ ๒๗๐,๔๘๔,๐๐๐ ๔๕๘,๑๗๒,๒๐๐ ๗๓,๙๘๓,๐๐๐ ๑,๐๔๖,๒๙๑,๓๐๐ ๕๑.๑6 
ด้านการเกษตร - - ๑๒,๕๒๖,๗๙๒ - ๑๒,๕๒๖,๗๙๒ ๐.๖๑ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 40,396,๙2๑ ๔,๔๔๖,๓๐๐ ๑๔๐,๖๗๔,๔๑๘ ๑๒,๑๕๗,๔๒๐ 197,675,๐5๙ 9.67 
ด้านส่งเสริมอาชีพ  30,141,318  ๒,๓๙๖,๐๒๑ ๑,๒๙๒,๗๖๐ ๗๙๙,๔๖๘ ๓๔,๖๒๙,๕๖๗ ๑.๖๙ 
ด้านสาธารณสุข - - - - - - 
ด้านคมนาคม/สื่อสาร - -  10,760,000  -  10,760,000  ๐.๕๓ 
ด้านสวัสดิการสังคม - - - - - - 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ 313,895,830 ๑๓๒,๘๙๘,๘๓๕ ๑๖๓,๔๙๖,๘๖๑ ๑๓๒,๙๗๓,๗๑๑ ๗43,265,23๗ ๓6.34 

รวม ๖๒8,086,169 ๔๑๐,๒๒๕,๑๕๖ ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ ๒,๐๔๕,๑๔๗,๙๕๕ ๑๐๐.๐๐ 

 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 

 
 

 
๓

 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ภาพที่ ๑  แสดงงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 

 

   

 
 

  

ด้านแหล่งน ้า 

๑,๐๔๖,๒๙๑,๓๐๐ บาท 
ร้อยละ ๕๑.๑6 

ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ 

๗43,265,23๗ บาท 
ร้อยละ ๓6.34 

197,675,๐5๙ บาท 
ร้อยละ 9.67 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเกษตร 

๑๒,๕๒๖,๗๙๒ บาท 
ร้อยละ ๐.๖๑ 

ด้านส่งเสริมอาชีพ 

๓๔,๖๒๙,๕๖๗ บาท 
ร้อยละ ๑.๖๙ 

10,760,000 บาท 
ร้อยละ ๐.๕๓ 

ด้านคมนาคม/สื่อสาร 



๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวม 
ท้ัง ๔ ภาค ท่ีเกิดจากพระราชด าริตรง จ านวน ๑๑๗ โครงการ และท่ีเกิดจากราษฎรทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีกา จ านวน ๒๐ โครงการ โดยมรีายละเอียดตามตารางท่ี ๓ และภาพท่ี ๒ 

ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ าแนกตามที่มาของโครงการ 

หน่วย : โครงการ 

ประเภทโครงการ 
ที่มาของโครงการ 

พระราชด าริตรง ฎีกา รวม 
ด้านแหล่งน ้า ๓๓ ๑๙ ๕๒ 
ด้านการเกษตร ๓ - ๓ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๔1 ๑ ๔2 
ด้านส่งเสริมอาชีพ ๖ - ๖ 
ด้านสาธารณสุข - - - 
ด้านคมนาคม/สื่อสาร 1 - 1 
ด้านสวัสดิการสังคม - - - 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๓3 - ๓3 

รวม ๑๑๗ ๒๐ ๑๓๗ 

 
  



๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๒  แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ าแนกตามที่มาของโครงการ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 เมื่อพิจารณาโครงการแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า ในพื้นท่ีภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กปร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรวม ๓๘ จังหวัด ประกอบด้วย ภาคกลาง จ านวน
๑๐ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๓ จังหวัด ภาคเหนือ จ านวน ๙ จังหวัด และ
ภาคใต ้จ านวน ๖ จังหวัด โดยมีรายละเอียดแสดงได้ตามตารางท่ี ๔ และภาพท่ี ๓ 

ตารางที่ ๔ แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ าแนกตามภาค 

ภาค 
จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
จังหวัด 

จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

กลาง ๒๙ ๑0 ๖๒8,086,16๙ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 31 13 ๔๑๐,๒๒๕,๑๕๖ 
เหนือ ๖๔ 9 ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ 
ใต้ ๑๓ 6 ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ 

รวม ๑๓๗ 38 ๒,๐๔5,147,955 
 
หมายเหตุ : จ านวนจังหวัดของแต่ละภาค ไม่รวมโครงการที่ด าเนินการในหลายพื้นท่ี หรือ  
     สปป.ลาว 
  



๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๓ แสดงจ านวนโครงการและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ าแนกตามภาค 

 
 
  

ภาคเหนือ  
64 โครงการ 
9 จังหวัด 
๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๓๑ โครงการ 
๑3 จังหวัด 
๔๑๐,๒๒๕,๑๕๖ บาท 

ภาคกลาง 
๒๙ โครงการ 
๑0 จังหวัด 
๖๒8,086,16๙ บาท 

ภาคใต ้
๑๓ โครงการ 
6 จังหวัด 
๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ บาท 



๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมท้ัง ๔ ภาค ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามประเภท 
ของโครงการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องฯ ทั ง ๖ แห่ง 

 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ้านวนประมาณ       29,229 ครัวเรือน 
                             จ้านวนประมาณ       99,548    คน 

 การอบรม จ้านวนประมาณ         5,784  คน 
 การศึกษาดูงาน จ้านวนประมาณ     296,017 คน 
 พื นท่ีป่า                     จ้านวนประมาณ         8,500 ไร่ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านบูรณาการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการบูรณาการอื่น ๆ 

 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ้านวนประมาณ       14,296  ครัวเรือน 
 จ้านวนประมาณ       46,565,5 คน 

 การอบรม จ้านวนประมาณ         3,719  คน 
 การศึกษาดูงาน จ้านวนประมาณ     130,630  คน 
 พื นท่ีป่า จ้านวนประมาณ     ๙12,760    ไร่ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านแหล่งน ้า 

 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ้านวนประมาณ      14,082 ครัวเรือน 
 จ้านวนประมาณ      47,428 คน 

 พื นท่ีเกษตร  จ้านวนประมาณ      73,796    ไร่ 
 

 



๑๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จ้านวนประมาณ 11,895 ครัวเรือน
 จ้านวนประมาณ 66,017 คน 

 พื นท่ีป่า จ้านวนประมาณ 857,883 ไร่ 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 

 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ้านวนประมาณ   7,858 ครัวเรือน 

 จ้านวนประมาณ   36,017 คน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านการเกษตร 

 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ้านวนประมาณ 35,572 ครัวเรือน 

 จ้านวนประมาณ 100,913 คน 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 

 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ้านวนประมาณ 284 ครัวเรือน 

 จ้านวนประมาณ  1,205 คน 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
๒. สรุปสาระส าคญั 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ภาคกลาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. สรุปสาระส าคัญ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพืน้ที่ภาคกลาง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงานโครงการ             
เพ่ือสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จ านวน 29 โครงการ      
เป็นเงินรวมท้ังสิ้น 628,086,169 บาท (หกร้อยยี่สิบแปดล้านแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า
บาทถ้วน) ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านแหล่งน ้า  จ านวน 9 โครงการ วงเงิน 243,652,100 บาท   
 คิดเป็นร้อยละ 38.79 ของงบประมาณท้ังหมด 

  2. ด้านสิ่งแวดล้อม  จ านวน 6 โครงการ วงเงิน 40,396,921 บาท  
      คิดเป็นร้อยละ 6.43 ของงบประมาณท้ังหมด 

  3. ด้านการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 30,141,318 บาท 
      คิดเป็นร้อยละ 4.80 ของงบประมาณท้ังหมด 

   4. ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ  จ านวน 11 โครงการ วงเงิน 313,895,830 บาท  
      คิดเป็นร้อยละ 49.98 ของงบประมาณท้ังหมด 
 
ตารางที่ ๑  แสดงจ้านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเขตพื นที่ 

ภาคกลาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้าแนกตามประเภทของการพัฒนา 
 

ประเภท ภาคกลาง 
จ้านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

ด้านแหล่งน ้า 9 243,652,100 38.79 
ด้านสิ่งแวดล้อม 6 40,396,921 6.43 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ 3 30, 141,318 4.80 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ 11 313,895,830 49.98 

รวม ๒9 628,086,169 ๑๐๐ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๑  แสดงงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเขตพื นที่ภาคกลาง  
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ้าแนกตามประเภทของการพัฒนา 

 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคกลาง 
ท่ีเกิดจากพระราชด าริตรง จ านวน ๒๗ โครงการ และเกิดจากราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา จ านวน 
๒ โครงการ โดยมรีายละเอียดแสดงได้ตามตารางท่ี ๒ และภาพท่ี ๒ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒ แสดงจ้านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเขตพื นที่ภาคกลาง  
 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้าแนกตามที่มาของโครงการ 
 

ประเภท ที่มาของโครงการ 
พระราชด้าริตรง ฎีกา รวม 

ด้านแหล่งน ้า 8 1 9 
ด้านสิ่งแวดล้อม 5 ๑ 6 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ 3  3 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ 11 - 11 

รวม 27 2 29 
 
 



13 
 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ภาพที่ ๒  แสดงจ้านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเขตพื นที่ภาคกลาง 
   ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้าแนกตามที่มาของโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖4 ท่ีได้พระราชทานพระราชด าริให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการ และจากการท่ีราษฎร 
ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ เป็นโ ครงการ                          
อันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. มีการด าเนินงานครอบคลุม
พื้นท่ี 10 จังหวัด โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี ๓ และภาพท่ี ๓ ดังนี้ 

ตารางที่ ๓  แสดงจ้านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเขตพื นที่   
               ภาคกลาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ้าแนกตามพื นที่ด้าเนินการ 
 

พื นที่ด้าเนินการ โครงการ     งบประมาณปี ๒๕๖4 
จ้านวน ร้อยละ จ้านวน (บาท) ร้อยละ 

๑. กาญจนบุรี 7 24.15 126,026,729 20.07 
๒. จันทบุรี 1 3.45 68,186,973 10.86 
๓. ฉะเชิงเทรา 1 3.45 66,196,852 10.54 
๔. ชลบุรี 1 3.45 12,109,102 1.93 
๕. นครนายก 2 6.90 53,060,005 8.45 
๖. ประจวบคีรีขันธ์ 7 24.12 149,875,140 23.86 
7. เพชรบุรี 3 10.34 102,719,615 16.35 
8. ระยอง 1 3.45 5,606,165 0.89 
9. ราชบุรี 3 10.34 23,235,411 3.70 
10. ลพบุรี 1 3.45 14,016,000  2.23 
11. อื่น ๆ *** 2 6.90 7,054,177 1.12 

รวมทั้งสิ้น 29 100 628,086,169 100 

 
หมายเหตุ 
  *** อื่น ๆ (โครงการท่ีอยู่ในพื้นท่ีตั้งแต่ 2 จังหวัด ขึ้นไป) ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหา
ช้างป่าตามแนวพระราชด าริ และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นท่ีป่ารอยต่อ 5 
จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๓  แสดงจ้านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริในเขตพื นที่ 
ภาคกลาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จ้าแนกตามพื นที่ด้าเนินการ 

   

   

   

  

 

  

  

๑ ๑ ๑ 

๑ ๑ ๑ 

๑ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภาพที่ ๔  แสดงที่ตั งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้ารใินพื นที่ภาคกลาง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคกลาง ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามประเภท
ของโครงการแสดงได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระบนฯ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ        2,561   ครัวเรือน 

                                 จ านวนประมาณ      12,364   คน 
 การอบรม                จ านวนประมาณ           170   คน 
 การศึกษาดูงาน จ านวนประมาณ    141,273   คน  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ       4,719   ครัวเรือน 

                                 จ านวนประมาณ     14,157   คน 
 การอบรม                จ านวนประมาณ          330   คน 
 การศึกษาดูงาน จ านวนประมาณ     39,722   คน  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอ่ืน ๆ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ     3,303   ครัวเรือน 
 การศึกษาดูงาน จ านวนประมาณ   70,255   คน 
 พ้ืนที่ป่า               จ านวนประมาณ          80   ไร่ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านบูรณาการ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนย์ศึกษาการเขาหินซ้อนฯ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ     14,754   ครัวเรือน 

                                 จ านวนประมาณ     38,781   คน   
การอบรม                จ านวนประมาณ       1,853   คน 
 การศึกษาดูงาน จ านวนประมาณ     80,200   คน  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านแหล่งน ้า 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ 1,842 ครัวเรือน 

                              จ านวนประมาณ    5,483 คน 
 พ้ืนที่เกษตร                จ านวนประมาณ     3,645 ไร่ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ     7,126 คน 
 พ้ืนที่ป่า จ านวนประมาณ            49,363 ไร่ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ      6,740 ครัวเรือน 

 จ านวนประมาณ            30,762 คน 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
๓. สรุปสาระส าคญั 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 



๑๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๓. สรุปสาระส าคัญ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
โครงการเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จ านวน ๓๑ 
โครงการ เป็นเงินรวมท้ังสิ้น จ านวน ๔๑๐,๒๒๕,๑๕๖ บาท (สี่ร้อยสิบล้านสองแสนสองหมื่นห้าพัน 
หนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้านแหล่งน้ า   จ านวน ๑๗ โครงการ วงเงิน ๒๗๐,๔๘๔,๐๐๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๔ ของงบประมาณทั้งหมด 

๒. ด้านสิ่งแวดล้อม   จ านวน ๒ โครงการ วงเงิน ๔,๔๔๖,๓๐๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของงบประมาณทั้งหมด 

๓. ด้านส่งเสริมอาชีพ จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒,๓๙๖,๐๒๑ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ ของงบประมาณทั้งหมด 

๔.  ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ  จ านวน ๑๑ โครงการ วงเงิน ๑๓๒,๘๙๘,๘๓๕ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๐ ของงบประมาณทั้งหมด 

 

ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของ 
             การพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ด้านแหล่งน้ า ๑๗ ๒๗๐,๔๘๔,๐๐๐ ๖๕.๙๔ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๒ ๔,๔๔๖,๓๐๐ ๑.๐๘ 
ด้านส่งเสริมอาชีพ ๑ ๒,๓๙๖,๐๒๑ ๐.๕๘ 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๑๑ ๑๓๒,๘๙๘,๘๓๕ ๓๒.๔๐ 

รวม ๓๑ ๔๑๐,๒๒๕,๑๕๖ ๑๐๐ 
 



๒๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๑  แสดงงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื     
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีเกิดจากพระราชด าริตรง จ านวน ๒๔ โครงการ และเกิดจากราษฎร
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา จ านวน ๗ โครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงได้ตามตารางท่ี ๒ และภาพท่ี ๒ 
ดังนี้ 

ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามที่มาของโครงการ 

ประเภทโครงการ 
ที่มาของโครงการ 

พระราชด าริตรง ฎีกา รวม 
ด้านแหล่งน้ า ๑๐ ๗ ๑๗ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๒ - ๒ 
ด้านส่งเสริมอาชีพ ๑ - ๑ 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๑๑ - ๑๑ 

รวม ๒๔ ๗ ๓๑ 
 
 
 

ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านบูรณาการ/อ่ืนๆ 
๒,๓๙๖,๐๒๑บาท 

ร้อยละ ๐.๕๘ 
๑๓๒,๘๙๘,๘๓๕ บาท 

ร้อยละ ๓๒.๔๐ 

๒๗๐,๔๘๔,๐๐๐ บาท 
ร้อยละ ๖๕.๙๔ 

ด้านแหล่งน้ า 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๔,๔๔๖,๓๐๐ บาท 

ร้อยละ ๑.๐๘ 



๒๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามที่มาของโครงการ 
 

 
 โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ ใน เขตพื้ น ท่ีภาค ตะวั นออกเฉี ยง เหนื อ                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. มีโครงการท่ีด าเนินการใน
เขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๑๔ จังหวัด และด าเนินการในต่างประเทศ จ านวน ๑ 
ประเทศ โดยมีรายละเอียดแสดงได้ตามตารางท่ี ๓ และภาพท่ี ๓ ดังนี้ 
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๒๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
๑. กาฬสินธุ์ ๓ ๙.๖๗ ๓๒,๒๒๑,๘๒๐ ๗.๘๕ 
๒. ขอนแก่น ๓ ๙.๖๗ ๖๐,๙๗๕,๖๑๒ ๑๔.๘๖ 
๓. ชัยภูมิ ๑ ๓.๒๓ ๒๗,๗๓๐,๐๐๐ ๖.๗๖ 
๔. นครราชสีมา ๑ ๓.๒๓ ๑๒,๒๕๐,๐๐๐ ๒.๙๙ 
๕. บึงกาฬ ๑ ๓.๒๓ ๑๒,๐๔๐,๐๐๐ ๒.๙๓ 
๖. มุกดาหาร ๒ ๖.๔๕ ๒๔,๙๗๑,๔๕๐ ๖.๐๙ 
๗. ยโสธร ๒ ๖.๔๕ ๑๐,๔๓๗,๔๗๕ ๒.๕๔ 
๘. ร้อยเอ็ด ๒ ๖.๔๕ ๙,๕๘๙,๕๐๙ ๒.๓๔ 
๙. เลย ๔ ๑๒.๙๐ ๕๒,๙๒๐,๓๒๑ ๑๒.๙๐ 
๑๐. ศรีสะเกษ ๕ ๑๖.๑๓ ๒๖,๐๐๑,๓๐๗ ๖.๓๔ 
๑๑. สกลนคร ๒ ๖.๔๕ ๘๒,๕๔๒,๑๑๔ ๒๐.๑๒ 
๑๒. สุรินทร์ ๑ ๓.๒๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐.๓๗ 
๑๓. อุบลราชธานี ๑ ๓.๒๓ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒.๑๙ 
๑๔. อื่นๆ  
(สุรินทร์ บุรีรัมย์) 

๑ ๓.๒๓ ๒,๑๕๕,๙๔๘ ๐.๕๓ 

๑๕. สปป.ลาว ๒ ๖.๔๕ ๔,๘๘๙,๖๐๐ ๑.๑๙ 
รวมทั งสิ น ๓๑ ๑๐๐ ๔๑๐,๒๒๕,๑๕๖ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ : โครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
พื้นท่ีภาคอีสาน ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นท่ี ๒ จังหวัด คือ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๓ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพ้ืนที่ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามพื้นทีด่ าเนินการ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

จ านวน ๓ โครงการ 
๓๒,๒๒๑,๘๒๐บาท 

 

กาฬสินธุ์ 

๑ ๒ 

    

จ านวน ๓ โครงการ 
๖๐,๙๗๕,๖๑๒ บาท 

 

ขอนแก่น     

จ านวน ๑ โครงการ 
๒๗,๗๓๐,๐๐๐บาท 

 

ชัยภูม ิ

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๑๒,๒๕๐,๐๐๐บาท 

 

นครราชสีมา 
 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๑๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

 

บึงกาฬ 
    

จ านวน ๒ โครงการ 
๒๔,๙๗๑,๔๕๐ บาท 

 

มุกดาหาร 
 

    

จ านวน ๒ โครงการ
๑๐,๔๓๗,๔๗๕ บาท 
 

ยโสธร 
 

    

จ านวน ๒ โครงการ 
๙,๕๘๙,๕๐๙ บาท 

 

ร้อยเอ็ด 
 

    

จ านวน ๔ โครงการ 
๕๒,๙๒๐,๓๒๑ บาท 
 

เลย 
 

๑ ๒ ๑ 

๑ ๑ ๑ ๑ 

๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ 



๒๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

จ านวน ๑ โครงการ
๒,๑๕๕,๙๔๘ บาท 

 

อื่นๆ 
จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย ์

 

ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม 

สัญลักษณ์แทนประเภทของการพัฒนา 

ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านบูรณาการ 

    

จ านวน ๕ โครงการ
๒๖,๐๐๑,๓๐๗ บาท 
 

ศรีสะเกษ 
 

    

จ านวน ๒ โครงการ 
๘๒,๕๔๒,๑๑๔ บาท 
 

สกลนคร 
 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

สุรินทร์ 
 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

อุบลราชธานี 
 

    

จ านวน ๒ โครงการ 
๔,๘๘๙,๖๐๐ บาท 

 

สปป.ลาว 

๔ ๑ ๑ ๒ 

๑ ๑ ๒ 

๑ 



๒๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๔ แสดงที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

สัญลักษณ์แทนประเภทของการพัฒนา 

ด้านส่งเสริมอาชีพ 

ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านบูรณาการ 

 

  

 

 

  

  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ฯ 
  โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ า  ห้วยวังเงียงฯ 
  โครงการขุดลอกสระเก็บน้ าพร้อมอาคาร ประกอบฯ       
     โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 
  โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ฯ 

 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าหนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบฯ 

 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภพูานฯ 
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ปา่อนุรักษ์ในร.ร.บ้านม่วงพิทยาคมฯ 
  

 โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ 
 โครงการจัดหาน้ าสนับสนุนโรงเรียน  
    พระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ฯ 
 โครงการฝายหว้ยสีดาฯ 
  

 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าหว้ยบางทรายตอนบนฯ 
 โครงการจัดหาน้ าให้ศูนย์การเรียนรู้  
    ตชด.ใต้ร่มพระบารมีฯ 
  

 โครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทานฯ 
 โครงการศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานฯ 

 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  
     บา้นราษฎร์เจริญ 

 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งฯ 
 โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งฯ (อาคารกั้นน้ า) 
  

 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ 
 โครงการจัดหาน้ าสนับสนุน รร.พระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยาฯ 
 โครงการจัดหาน้ าสนับสนุน รร.พระปริยัติธรรมฯ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาฯ 
 โครงการจัดหาน้ าสนับสนุน รร.พระปริยัติธรรมฯ โรงเรียนปรางค์กู่วิทยาฯ 
 โครงการจัดหาน้ าสนับสนุน รร.พระปริยัติธรรมฯ โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ฯ 
  
  

 โครงการผลิตเมล็ด
พันธุ์พระราชทาน 
“เพื่อช่วยเพือ่น” ฯ 

 โครงการขุดลอกแก้มลิง
หนองเบ็ญฯ 

 โครงการขุดลอกแก้มลิง
หนองฝายสามร้อย
พร้อมอาคารประกอบ
ฯ 

 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ห้วยทองหลางฯ 

 โครงการขุดสระเก็บน้ าบ้านถั่วแปบ   
    พร้อมอาคารประกอบฯ 
อนุรักษ์ในร.ร.บ้านม่วงพิทยาคมฯ 

 โครงการพัฒนาฯ อาคารรับน้ าจาก 
    ห้วยล าพอกเข้าสู่สระหนองคูพระราชทานฯ 

 โครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืดพระราชทานฯ  
     จังหวัดสุรินทร์ และบุรีรัมย ์

โครงการที่ด าเนินการในต่างประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน - ห้วยซ้ัว (หลัก ๒๒) 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า (หลัก ๖๗) 



๒๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลสัมฤทธิ์จ าแนก
ตามประเภทของโครงการ แสดงได้ ดังนี้ 

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านบูรณาการ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศนูยศ์ึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ     ๓,๑๑๘ ครัวเรือน 
 จำนวนประมาณ   ๒๒,๙๔๑ คน 
การอบรม จำนวนประมาณ     ๑,๒๗๐ คน 
การศ ึกษาดูงาน จำนวนประมาณ  ๒๑,๖๗๑ คน 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศนูยพ์ัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ 
ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ     ๓,๕๐๙  ครัวเรือน 
 จำนวนประมาณ   ๑๔,๑๑๖  คน 
การอบรม จำนวนประมาณ        ๒๔๐ คน 
การศ ึกษาดูงาน จำนวนประมาณ   ๒,๗๘๙ คน 
 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมฯ่ 
ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ       ๗๐๐ คน 
การอบรม จำนวนประมาณ       ๑๐๐ คน 

 

 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาพืน้ที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบนฯ 
ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ     ๓,๓๙๐ คน 
การอบรม จำนวนประมาณ        ๗๕๕ คน 
พ้ืนที่ป่าไม้ จำนวนประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ ไร่ 

 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอ่ึงฯ 
ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ     ๒,๐๓๖ ครัวเรือน 
 จำนวนประมาณ     ๗,๗๖๗ คน 
การอบรม จำนวนประมาณ          55 คน 
พ้ืนที่ป่าไม้ จำนวนประมาณ   3,006 ไร่ 
 
 

 



๒๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาดา้นแหล่งน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

 
 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ด้านส่งเสริมอาชีพ 
 
 

 
 

ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จ านวนประมาณ   ๔,๐๙๑ ครัวเรือน 
 จำนวนประมาณ ๑๔,๑๔๒ คน 
พ้ืนที่เกษตร (ฤดูฝน) จำนวนประมาณ   ๖,๐๕๑ ไร่ 
พ้ืนที่เกษตร (ฤดูแล้ง) จำนวนประมาณ   ๒,๙๓๐ ไร่ 
 

 

ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จ านวนประมาณ   ๙,๐๑๐  คน 
พ้ืนที่ป่า จ านวนประมาณ ๕๐,๒๐๐ ไร่ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศนูยพ์ัฒนาและบรกิารด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซ้ัว  

(หลัก ๒๒) 
ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ     ๒,๒๐๖ ครัวเรือน 
 จำนวนประมาณ   ๑๐,๗๓๑ คน 
 

 
 

 

ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ           545 คน 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านบูรณาการ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กก าพร้า 
(หลัก ๖๗) 

ผู้ได้รับประโยชน์ จำนวนประมาณ       ๕๖๐ คน 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
๔. สรุปสาระส าคญั 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ภาคเหนือ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 



๒๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๔. สรุปสาระส าคัญ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ภาคเหนือ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
โครงการเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จ านวน ๖๔ 
โครงการ เป็นเงินรวมท้ังสิ้น จ านวน ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่น
สามพันสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้านแหล่งน้ า   จ านวน ๒๒ โครงการ วงเงิน ๔๕๘,๑๗๒,๒๐๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๒ ของงบประมาณทั้งหมด 

๒. ด้านการเกษตร  จ านวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๒,๕๒๖,๗๙๒ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ ของงบประมาณทั้งหมด 

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม   จ านวน ๓๐ โครงการ วงเงิน ๑๔๐,๖๗๔,๔๑๘ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๘ ของงบประมาณทั้งหมด 

๔. ด้านส่งเสริมอาชีพ   จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑,๒๙๒,๗๖๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ ของงบประมาณทั้งหมด 

๕. ด้านคมนาคม/สื่อสาร   จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๐,๗๖๐,๐๐๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๗ ของงบประมาณทั้งหมด 

๖.  ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ  จ านวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๖๓,๔๙๖,๘๖๑ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๘ ของงบประมาณทั้งหมด 

 

 

 

 

 



๒๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ตารางที ่๑ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 
 

ประเภทโครงการ 
ภาคเหนือ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ๒๒ ๔๕๘,๑๗๒,๒๐๐ ๕๘.๒๒ 
ด้านการเกษตร ๓ ๑๒,๕๒๖,๗๙๒ ๑.๕๙ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๓๐ ๑๔๐,๖๗๔,๔๑๘ ๑๗.๘๘ 
ด้านส่งเสริมอาชีพ ๑ ๑,๒๙๒,๗๖๐ ๐.๑๖ 
ด้านคมนาคม/สื่อสาร ๑ ๑๐,๗๖๐,๐๐๐ ๑.๓๗ 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๗ ๑๖๓,๔๙๖,๘๖๑ ๒๐.๗๘ 

รวม ๖๔ ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ ๑๐๐.๐๐ 
 
 
ภาพที่ ๑ แสดงงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ     
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 
 

 
 
 
 



๓๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ี
ภาคเหนือ ท่ีเกิดจากพระราชด าริตรง จ านวน ๕๔ โครงการ และเกิดจากราษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย
ฎีกา จ านวน ๑๐ โครงการ โดยมรีายละเอียดแสดงได้ตามตารางท่ี ๒ และภาพท่ี ๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามที่มาของโครงการ 

ประเภทโครงการ 
ที่มาของโครงการ 

พระราชด าริตรง ฎีกา รวม 

ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ๑๒ ๑๐ ๒๒ 
ด้านการเกษตร ๓ - ๓ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๓๐ - ๓๐ 
ด้านส่งเสริมอาชีพ ๑ - ๑ 
ด้านคมนาคม/สื่อสาร ๑ - ๑ 
ด้านบูรณาการ/อื่นๆ ๗ - ๗ 

รวม ๕๔ ๑๐ ๖๔ 

 
ภาพที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ  
 จ าแนกตามที่มาของโครงการ 

 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

แหล่งน ้ำ กำรเกษตร สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอำชีพ คมนำคม บูรณำกำร

12

3

๓๐

๑ ๑
7

๑๐

จ้ำนวนโครงกำร

ประเภทโครงกำร

พระรำชด้ำริตรง

ฎีกำ



๓๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. มีโครงการท่ีด าเนินการในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
จ านวน ๖๔ โครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงได้ตามตารางท่ี ๓ และภาพท่ี ๓ ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ 
    จ านวน 

(บาท) 
ร้อยละ 

๑. เชียงใหม่ ๒๐ ๓๑.๒๕ ๒๕๒,๔๐๕,๐๑๐ ๓๒.๐๗ 

๒. ตาก ๑๗ ๒๖.๕๖ ๑๘๕,๑๓๑,๔๖๓ ๒๓.๕๓ 

๓. เชียงราย ๘ ๑๒.๕๐ ๕๕,๖๑๓,๔๐๐ ๗.๐๗ 

๔. น่าน ๖ ๙.๓๘ ๖๕,๙๔๐,๔๕๕ ๘.๓๘ 

๕. ล าปาง ๓ ๔.๖๙ ๘๒,๗๓๔,๐๐๐ ๑๐.๕๑ 

๖. แม่ฮ่องสอน ๓ ๔.๖๙ ๓๙,๕๗๑,๙๕๐ ๕.๐๓ 

๗. อุตรดิตถ์ ๒ ๓.๑๒ ๕๕,๘๑๒,๐๐๐ ๗.๐๙ 

๘. พะเยา ๑ ๑.๕๖ ๒๒,๘๒๒,๐๐๐ ๒.๙๐ 

๙. ล าพูน ๑ ๑.๕๖ ๓,๙๓๙,๐๐๐ ๐.๕๐ 

๑๐. บูรณาการพื้นท่ีภาคเหนือ ๓ ๔.๖๙ ๒๒,๙๕๓,๗๕๓ ๒.๙๒ 

รวมทั้งสิ้น ๖๔ ๑๐๐ ๗๘๖,๙๒๓,๐๓๑ ๑๐๐ 

 
  



๓๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๓ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นที่ 
            ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ 

 

 
 
 



๓๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ แสดงที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๓๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามประเภท
ของโครงการแสดงได้ ดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรพัฒนำด้ำนบูรณำกำร 
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ 

 • ราษฎรที่ได้รับประโยชน์  จ านวน     ๓,๖๗๑ ครัวเรือน 
  จ านวน    ๑๐,๐๘๗ คน 
 • ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน       ๗๗๘ คน 
 • ผู้เข้าศึกษาดูงาน  จ านวน     ๔,๐๓๕ คน 
 • พ้ืนที่ป่า  จ านวน      ๘,๕๐๐ ไร่ 
     

ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์สำขำ และศูนย์ภูฟ้ำพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ 

 • ราษฎรที่ได้รับประโยชน์  จ านวน    ๓,๐๒๗ ครัวเรือน 
  จ านวน       ๘,๔๔๑ คน 
 • ผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน        ๙๖๙ คน 
 • ผู้เข้าศึกษาดูงาน  จ านวน   ๒๕,๙๑๒ คน 
 • พ้ืนที่ป่า  จ านวน  ๗๒๕,๖๗๔ ไร่ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน ้ำ 
 • ราษฎรที่ได้รับประโยชน์  จ านวน   ๗,๓๕๙ ครัวเรือน 
  จ านวน ๒๔,๗๘๙ คน 
 • พ้ืนที่การเกษตร  จ านวน ๖๒,๑๙๐ ไร่ 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 • ราษฎรที่ได้รับประโยชน์  จ านวน   ๑๑,๕๒๒ ครัวเรือน 
  จ านวน   ๓๘,๕๙๕ คน 
 • พ้ืนที่รับประโยชน์  จ านวน ๗๔๓,๒๕๐ ไร่ 
 
 
 



๓๕ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมอำชีพ 
 • ราษฎรที่ได้รับประโยชน์  จ านวน   ๑,๑๑๘ ครัวเรือน 
  จ านวน   ๔,๗๑๐ คน 
 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
 • ราษฎรที่ได้รับประโยชน์  จ านวน  ๓๕,๕๗๒ ครัวเรือน 
  จ านวน ๑๐๐,๙๑๓ คน 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม 
 • ราษฎรที่ได้รับประโยชน์  จ านวน     ๒๘๔ ครัวเรือน 
  จ านวน  ๑,๒๐๕ คน 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
๕. สรุปสาระส าคญั 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ภาคใต ้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 



๓๖ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๕. สรุปสาระส าคัญ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพืน้ที่ภาคใต้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  การด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
โครงการเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จ านวน ๑๓ 
โครงการ เป็นเงินรวมท้ังสิ้น จ านวน ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสาม
พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ครอบคลุมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ด้านแหล่งน้ า   จ านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๗๓,๙๘๓,๐๐๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๔ ของงบประมาณทั้งหมด 

๒. ด้านสิ่งแวดล้อม   จ านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๒,๑๕๗,๔๒๐ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓ ของงบประมาณทั้งหมด 

๓. ด้านการส่งเสริมอาชีพ   จ านวน ๑ โครงการ วงเงิน ๗๙๙,๔๖๘ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ ของงบประมาณทั้งหมด 

๔.  ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ  จ านวน ๔ โครงการ วงเงิน ๑๓๒,๙๗๓,๗๑๑ บาท  
    คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๗ ของงบประมาณทั้งหมด 

ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 

ประเภทโครงการ 
ภาคใต้ 

จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
ด้านแหล่งน้ า ๔ ๗๓,๙๘๓,๐๐๐ ๓๓.๖๔ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๔ ๑๒,๑๕๗,๔๒๐ ๕.๕๓ 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ๑ ๗๙๙,๔๖๘ ๐.๓๖ 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๔ ๑๓๒,๙๗๓,๗๑๑ ๖๐.๔๗ 

รวม ๑๓ ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ ๑๐๐ 
 
 
 



๓๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๑ แสดงงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามประเภทของการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ 
ท่ีเกิดจากพระราชด าริตรง จ านวน ๑๒ โครงการ และเกิดจากราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา  
จ านวน ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดแสดงได้ตามตารางท่ี ๒ และภาพท่ี ๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามที่มาของโครงการ 

ประเภทโครงการ 
ที่มาของโครงการ 

พระราชด าริตรง ฎีกา รวม 
ด้านแหล่งน้ า ๓ ๑ ๔ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๔ - ๔ 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ๑ - ๑ 
ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ ๔ - ๔ 

รวม ๑๒ ๑ ๑๓ 
 
 
 
 

ด้านแหล่งน้ า 

๗๓,๙๘๓,๐๐๐ บาท 
ร้อยละ ๓๓.๖๔ 

ด้านบูรณาการ/อ่ืน ๆ 

๑๓๒,๙๗๓,๗๑๑ บาท 
ร้อยละ ๖๐.๔๗ 

ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
๗๙๙,๔๖๘ บาท 
ร้อยละ ๐.๓๖ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑๒,๑๕๗,๔๒๐ บาท 

ร้อยละ ๕.๕๓ 



๓๘ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๒ แสดงจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพ้ืนที่ภาคใต้  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามที่มาของโครงการ 
 
 

 

 

 

 
 
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปร. มีโครงการท่ีด าเนินการในเขตพื้นท่ีภาคใต้ จ านวน ๖ จังหวัด 
และมีโครงการครูป่าไม้ฯ ซึ่งด าเนินการใน ๒๓ จังหวัด ท่ัวประเทศ โดยมีรายละเอียดแสดงได้ 
ตามตารางท่ี ๓ และภาพท่ี ๓ ดังนี้ 

ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
๑. นราธิวาส ๕ ๓๘.๔๗ ๑๑๖,๖๐๘,๒๗๗ ๕๓.๐๒ 
๒. นครศรีธรรมราช ๓ ๒๓.๐๘ ๖๔,๖๕๓,๒๗๔ ๒๙.๔๐ 
๓. สุราษฎร์ธานี ๑ ๗.๖๙ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒.๐๕ 
๔. ปัตตานี ๑ ๗.๖๙ ๔,๓๒๖,๔๐๐ ๑.๙๗ 
๕. กระบี่ ๑ ๗.๖๙ ๘๗๗,๒๐๐ ๐.๔๐ 
๖. ยะลา ๑ ๗.๖๙ ๗๙๙,๔๖๘ ๐.๓๖ 
๗. ๒๓ จังหวัด ท่ัวประเทศ ๑ ๗.๖๙ ๖,๑๔๘,๙๘๐ ๒.๘๐ 

รวม ๑๓ ๑๐๐ ๒๑๙,๙๑๓,๕๙๙ ๑๐๐ 
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ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแหล่งน้ า ด้านบูรณาการ/อื่น ๆ

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

 

ประเภทโครงการ 

พระราชด าริตรง 
ฎีกา 

๑ 

๔ ๓ 

๑ 

๔ 



๓๙ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๓ แสดงจ านวนและงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

จ านวน ๕ โครงการ 
๑๑๖,๖๐๘,๒๗๗ บาท 
 

นราธิวาส 

๒ ๓ 

    

จ านวน ๓ โครงการ 
๖๔,๖๕๓,๒๗๔ บาท 

 

นครศรีธรรมราช 

๒ ๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

สุราษฎร์ธาน ี

๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๖,๑๔๘,๙๘๐ บาท 

 

๒๓ จังหวัด ทัว่ประเทศ 

๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ
๔,๓๒๖,๔๐๐ บาท 

 

ปัตตาน ี

๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๘๗๗,๒๐๐ บาท 

 

กระบ่ี 

๑ 

    

จ านวน ๑ โครงการ 
๗๙๙,๔๖๘ บาท 

 

ยะลา 

๑ 

ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านบูรณาการ 
สัญลักษณ์แทนประเภทของการพัฒนา 



๔๐ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภาพที่ ๔ แสดงที่ตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นที่ภาคใต้  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
ด้านแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านบูรณาการ 

สัญลักษณ์แทนประเภทของการพัฒนา 

 โครงการครูป่าไม้ สนองพระราชด าริ 
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ส านักสนองงานพระราชด าริ กรมอุทยานแห่งชาติ  
 สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

 โครงการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลฯ 
 ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา 

  โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ 
 ไก่พื้นเมืองด่านซ้าย หมายเลข ๑ ฯ 
 ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน 

  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
 และการส่งเสริมอาชีพราษฎรบริเวณศูนย์การเรียน ตชด. 
 บ้านหลังอ้ายหมีในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่าฯ 
 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด 

 

 โครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนังฯ 
 (งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) 
  ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง 

 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
  ต าบลหูล่อง อ าเภอปากพนัง 

  โครงการดูแลโครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 
 ป่าชายเลนยะหริ่ง (กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา 
 และอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง) 
 ต าบลตะโละกาโปร์ อ าเภอยะหร่ิง 

 

 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
 ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการส านักงาน กปร. 
 ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ าอ่างเก็บน้ าปีแนมูดอฯ 
  พร้อมอาคารประกอบ 
  ต าบลบูกิต อ าเภอเจาะไอร้อง 

 โครงการระบบระบายน้ าโรงเรียนบ้านโคกศิลาฯ 
  ต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมืองนราธิวาส 

 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าฝายบ้านไอร์แตแตฯ 
  ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร 

 

 โครงการระบบส่งน้ า 
 พร้อมอาคารโครงการ 
 ฝายคลองท่าไม้แดง 
 พร้อมระบบส่งน้ าฯ  
 (จัดหาน้ าช่วยเหลือโรงเรียน 
 ต ารวจตระเวนชายแดน 
 บ้านยางโพรง) 
 ต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา 

  ด าเนินการในโรงเรียน พ้ืนที่ ๒๓ จังหวัด จ านวน ๕๐ แห่ง 
  ประกอบด้วย 
   ๑. ภาคกลาง  ๒ จังหวัด  จ านวน   ๔ แห่ง  
   ๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ จังหวัด  จ านวน ๑๐ แห่ง 
   ๓. ภาคเหนือ  ๙ จังหวัด  จ านวน ๒๔ แห่ง 
   ๔. ภาคใต้  ๖ จังหวัด  จ านวน ๑๒ แห่ง 



๔๑ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในภาพรวมทั้ง ๔ ภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเขตพื้นท่ีภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลสัมฤทธิ์จ าแนกตามประเภทของโครงการ
แสดงได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านแหล่งน ้า 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ        790   ครัวเรือน 

                              จ านวนประมาณ     3,01๔   คน 
 พ้ืนที่เกษตร                จ านวนประมาณ     1,๙10   ไร่ 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ        ๓๗๓   ครัวเรือน 

 จ านวนประมาณ    ๑๑,๒๘๖  คน 
 พ้ืนที่ป่า จ านวนประมาณ    1๕,0๗0  ไร่ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองด่านซ้ายที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

และส่งเสริมการเลี้ยงให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ       ๔๐๖ ครัวเรือน 

 จ านวนประมาณ    ๑,๒๑๘  คน 
 การอบรม                จ านวนประมาณ    ๑,๓๘๓   คน 
 การศึกษาดูงาน จ านวนประมาณ    ๙,๑๑๖ คน  

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาด้านบูรณาการ 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
 ราษฎรผู้ได้รับประโยชน์  จ านวนประมาณ        ๒๑๕  ครัวเรือน 

 จ านวนประมาณ        ๘๖๐   คน 
 การอบรม                จ านวนประมาณ     ๑,๖๐๐  คน 
 การศึกษาดูงาน จ านวนประมาณ   ๓๑,๖๗๔  คน  
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