
1.  ช่ือโครงการ โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ 
จังหวัดตาก  

  
2.  สถานท่ีดําเนินการ หมูบานเลอตอ หมูท่ี 13 ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
  
3.  พระราชดําริ เม่ือป 2559 ราษฎรบานเลอตอ ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด 

จังหวัดตาก ไดขอความชวยเหลือจากมูลนิธิโครงการหลวง ใหเขาไป
พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎรบานเลอตอ 
เนื่องจากมีฐานะยากจนและไมมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีพ 
โครงการหลวงจึงไดเขาไปสํารวจ พบวาพ้ืนท่ีบานเลอตอตั้งอยูบนภูเขา
สูงหางไกล ทุรกันดาร และเปนพ้ืนท่ีท่ียังคงมีการปลูกฝนกวา 400 ไร จึง
มีแผนงานท่ีจะจัดต้ังเปนศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เพ่ือท่ีจะลด
พ้ืนท่ีปลูกฝน โดยรวมกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ สรางความรู
ความเขาใจแกราษฎรในพ้ืนท่ี และสงเสริมอาชีพตามแนวปฏิบัติท่ีดีของ
การพัฒนาทางเลือกท่ียั่งยืนตามแบบโครงการหลวง อันเปนแนวทาง 
ท่ีไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2565 มูลนิธิโครงการหลวง ไดกราบเรียน
ประธานองคมนตรี เพ่ือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ 
ฝาละอองธุลีพระบาทเพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ดังนี้ 
1. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพ้ืนท่ีบานเลอตอดังกลาว  
เปนศูนยพัฒนาโครงการหลวงแหงแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
2. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให มูลนิธิโครงการหลวง
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของศูนยโครงการหลวงเลอตอเพ่ือความ
ยั่งยืน (ป 2565-2570) 
           เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ประธานองคมนตรี ไดนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาทแลว และทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ตามท่ีขอพระราชทานพระมหากรุณา ดังนี้ 
1. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหพ้ืนท่ีบานเลอตอดังกลาว  
เปนศูนยพัฒนาโครงการหลวงแหงแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
2. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให มูลนิธิโครงการหลวง
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของศูนยโครงการหลวงเลอตอเพ่ือความ
ยั่งยืน (ป 2565-2570) 

  



4.  วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือเปนสถานท่ีรองรับการปฏิบัติงานตามแผนแมบทของการ 
พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวงเลอตอ  

 2 . เ พ่ื อ ใช เ ตรี ยมความพร อม ในการรั บ เสด็ จพระบาทสม เด็ จ 
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตาง ๆ ในพ้ืนท่ี 

3. เพ่ือใชสําหรับการประสานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาพ้ืนท่ี
โครงการหลวงเลอตอ 

  
5.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ มูลนิธิโครงการหลวง 
  
6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป  (ปงบประมาณ 2566) 
  
7.  งบประมาณท่ีขอสนับสนุน          
    (ปงบประมาณ 2566) 

เปนเงิน  6,000,000 บาท 

  
8.  งบประมาณท่ีใหการสนับสนุน      

(ปงบประมาณ 2566) 
ในวงเงินไมเกิน  6,000,000 บาท  

  
  9.  รายละเอียดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการและงบประมาณท่ีดําเนินการ 

 
แผนงาน/กิจกรรม 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณท่ีควร   
ใหการสนับสนุน 

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

     
    กอสรางอาคารอเนกประสงค ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

เลอตอ ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
 

 
รวมท้ังส้ิน 

 
6,000,000 

 
 
 

6,000,000 

 
6,000,000 

 
 
 

6,000,000 

 

 

 

 

 

 

 



10.  ประโยชนของโครงการ 1. เปนสถานท่ีสําหรับตอนรับ/รองรับคณะศึกษาดูงาน คณะฝกอบรม 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีเขามาเยี่ยมชมการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการหลวงเลอตอ ไดอยางเพียงพอ รวมถึงมี
อาคารสําหรับการประสานงาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

 2. มีอาคารสําหรับใชในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ 
และเปนการถวายความปลอดภัย ในโอกาสท่ีเสด็จพระราชดําเนินมา
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  

  
11. ความเห็นของสํานักงาน กปร. 1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด 

จังหวัดตาก เปนพ้ืนท่ีขยายผลของโครงการหลวง โดยในป 2559 
มูลนิธิโครงการหลวง ไดพัฒนาชุมชนดังกลาว เพ่ือถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ผูทรงกอตั้งมูลนิธิโครงการหลวง โดยเริ่ม
ดํ า เนินงาน ตามวัต ถุประสงค ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ 
พระราชทานแกโครงการหลวง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของราษฎรพ้ืนท่ีสูง 

 2.ราษฎรในพ้ืนท่ีโครงการบานเลอตอ ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก เปนชาวไทยภูเขาเผาปกาเกอะญอ โดยมีท้ังหมด 6 
หมูบาน 14 หยอมบาน จํานวนกวา 5,610 คน สวนใหญประกอบ
อาชีพปลูกพืชไร ปลูกฝน และปลูกขาวโพด ซ่ึงพ้ืนท่ีโครงการฯ อยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาแมระมาด ลักษณะพ้ืนท่ีเปนภู เขาสูง
สลับซับซอน 

3. ป พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา ฯ ใหพ้ืนท่ีบานเลอตอเปนศูนยพัฒนาโครงการหลวงแหง
แรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามท่ีมูลนิธิ
โครงการหลวง ไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบ 
ฝาละอองธุลีพระบาท เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
เพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา ใหมีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดี และเกิดความยั่งยืน  

 
 
 
 
 



 
4. ปจจุบันศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ไดพัฒนาสภาพแวดลอม

บริเวณศูนยฯ เพ่ือสงเสริมเกษตรกรใหสามารถสรางรายไดภายใน
ครัวเรือน รวมท้ังสงเสริมใหราษฎรเกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี พรอมท้ังอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ 
สิ่งแวดลอม ท้ังดานดินและน้ํา โดยการสงเสริมใหราษฎรปลูกปาตาม
แนวพระราชดําริปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง ปรับปรุงความอุดม
สมบูรณของดิน และการปลูกหญาแฝก เพ่ือสงเสริมชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง พ่ึงพาตนเอง ภายใตบริบทของชุมชน 

5. ท้ังนี้ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ยังไมมีสถานท่ีเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติในแผนแมบทของการพัฒนาพ้ืนท่ี  
จึงไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ประจําปงบประมาณ 
2566 ในวงเงิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) เพ่ือดําเนิน
โครงการกอสร างอาคารอเนกประสงค  ซ่ึ งสํ านักงาน กปร.  
ไดพิจารณาแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว เห็นวา การกอสราง
อาคารอเนกประสงคของศูนย พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  
จะสามารถรองรับการปฏิบัติงานภารกิจตาง ๆ ของศูนยฯ ในการ
บริหารจัดการโครงการฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี ตลอดจน
เปนเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศ 
ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตาง ๆ ในพ้ืนท่ี ไดอยางสมพระเกียรติ
มีความปลอดภัยสูง  

6. จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาวขางตน สํานักงาน กปร. 
พิจารณาแลวเห็นควรใหการสนับสนุนงบประมาณประจําป 2566  
ในการดําเนินงานโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงเลอตอ ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
ใหแก มูลนิธิโครงการหลวง หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ในวงเงิน
ท้ังส้ินไมเกิน 6,000,000 บาท (หกลานบาทถวน) โดย สํานักงาน กปร. 
จะดํา เนินการเบิกจ ายงบประมาณให มูลนิธิ โครงการหลวง  
ในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ตอไป 

 
 

 


