
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



๑๐๑ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กปร. ได้ให้กำรสนับสนุนงบประมำณแก่หน่วยงำน 
ที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ื อด ำ เนิ น งำน โครงกำรอัน เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ  ใน เขต พ้ืนที่ ภ ำคใต้  
จ ำนวน ๑๖ โครงกำร ทั้งนี้ มีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ประกอบด้วย โครงกำรฯ ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๖ โครงกำร  โครงกำรฯ ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๘ โครงกำร และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน ๒ โครงกำร (ข้อมูล ณ วันที่ 
๑๕ กันยำยน ๒๕๖๒) โดยมีรำยละเอียดแสดงได้ ดังนี้  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖ โครงการ 

โครงการพัฒนาดา้นแหล่งน  า 
๑ โครงการอา่งเก็บน  าบ้านหว้ยต่อน้อย 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
บ้ำนห้วยต่อน้อย หมู่ที่ ๒ ต ำบลไม้ฝำด 
อ ำเภอสิเกำ จังหวดัตรัง 

กรมชลประทำน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 
๒ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   
บ้ำนปำกคลอง หมู่ที ่๓ ต ำบลเกำะกลำง 
อ ำเภอเกำะลันตำ จังหวดักระบี่ 

กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

๓๖๑,๙๐๐ 

โครงการพัฒนาดา้นบูรณาการ / อื่น ๆ 
๓ โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าปากพนัง 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
บ้ำนสระโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ต ำบลหูล่อง  
อ ำเภอปำกพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 

รวม ๕๖,๑๓๘,๒๗๒ 
กรมชลประทำน ๔๑,๖๖๑,๒๔๒ 

กรมปำ่ไม ้ ๓,๑๖๐,๐๐๐ 
กรมอุทยำนแห่งชำติ  
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 

๑๐,๙๑๕,๔๓๐ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตรที ่๘ 

๔๐๑,๖๐๐ 

๔ โครงการซ่อมแซม 
พระต าหนักประทับแรมปากพนัง 
บ้ำนสระโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ต ำบลหูล่อง  
อ ำเภอปำกพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมรำช 

กรมชลประทำน ๑๐,๖๒๒,๘๒๐ 



๑๐๒ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๕ โครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาพิกุลทอง 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
บ้ำนพิกุลทอง หมู่ที่ ๖ ต ำบลกะลุวอเหนือ 
อ ำเภอเมืองนรำธวิำส จังหวดันรำธวิำส 

รวม ๔๙,๓๗๘,๗๑๐ 
กรมพัฒนำทีด่ิน ๔๘,๘๖๗,๗๑๐ 

ส ำนักวิจัยและพัฒนำ 
ม.สงขลำนครินทร ์

๕๑๑,๐๐๐ 

๖ โครงการสัมมนาเกีย่วกับ 
การบริหารจดัการปา่พรุโตะ๊แดง  
จังหวดันรำธิวำส 

รวม ๑,๑๓๐,๑๐๐ 
กรมพัฒนำทีด่ิน ๔๖๒,๙๐๐ 
จังหวดันรำธิวำส ๑๕๑,๕๐๐ 
ส ำนักงำน กปร. ๕๑๕,๗๐๐ 

ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๘ โครงการ 
โครงการพัฒนาดา้นแหล่งน  า 

๗ โครงการอาคารอดัน  าบ้านเนินทอง 
พร้อมระบบส่งน  าอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
บ้ำนเนินทอง หมู่ที ่๒ ต ำบลในวงใต ้
อ ำเภอละอุน่ จังหวัดระนอง 

กรมชลประทำน ๒๖,๔๗๖,๐๐๐ 

๘ โครงการอา่งเก็บน  าคลองสงัข์ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
บ้ำนกรุงหยัน หมู่ที ่๒  
และบำ้นบอ่ปลำ หมู่ที่ ๘ ต ำบลกรงุหยนั 
อ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

กรมชลประทำน ๒๑,๑๔๒,๑๑๓ 

๙ โครงการปรับปรุงฝายคลองบางสรา้น 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
บ้ำนต้นหำร หมู่ที่ ๗ ต ำบลหน้ำเขำ 
อ ำเภอเขำพนม จงัหวัดกระบี่ 

กรมชลประทำน ๒๐,๓๙๖,๐๐๐ 

๑๐ โครงการระบบประปา 
โรงเรียนอนุบาลมสุลิมสตลู 
บ้ำนฉลุงใต ้หมู่ที่ ๑ ต ำบลฉลุง  
อ ำเภอเมืองสตูล จังหวดัสตลู 

กรมชลประทำน ๙๘๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
(กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ  
และกิจกรรมชดุดูแลเรือนรบัรองที่ประทับ) 
บ้ำนเหนอื หมู่ที่ ๓ ต ำบลคลองหอยโข่ง 
อ ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวดัสงขลำ 

กองทัพภำคที่ ๔ ๑๓,๕๕๕,๑๒๔ 



๑๐๓ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑๒ โครงการจัดหาถังเก็บน  าพร้อมระบบน  าสะอาด 

สนับสนุนโรงเรยีนพระดาบส 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมอืงยะลำ จังหวดัยะลำ 

กรมชลประทำน ๒,๕๖๑,๐๐๐ 

๑๓ โครงการบริหารจัดการน  าเพ่ือการเกษตร  
ต าบลเปาะเส้ง ต าบลยะลา ต าบลหน้าถ  า 
และต าบลลดิล อ าเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(งานปรับปรุงฝายบ้านโปโฮ) 
บ้ำนยะลำ หมู่ที่ ๑ ต ำบลยะลำ  
อ ำเภอเมืองยะลำ จังหวดัยะลำ 

กรมชลประทำน ๗,๓๘๘,๐๐๐ 

๑๔ โครงการปรับปรุงระบบประปา 
ภายในโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกยีรติ  
๘๐ พรรษา อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
บ้ำนบเูกะปำลัส หมู่ที ่๔ ต ำบลยี่งอ  
อ ำเภอยี่งอ จงัหวัดนรำธวิำส 

กรมชลประทำน ๖,๑๗๓,๐๐๐ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒ โครงการ 
โครงการพัฒนาดา้นแหล่งน  า 

๑๕ โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน  า 
ท าการเกษตรของหมู่บ้านทะเลปัง 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
บ้ำนทะเลปงั หมู่ที่ ๒ ต ำบลหัวไทร 
อ ำเภอหวัไทร จังหวดันครศรีธรรมรำช 

กรมชลประทำน ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ 

โครงการพัฒนาดา้นสาธารณสุข 
๑๖ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลในมูลนิธิชยัพัฒนา

ตามแนวพระราชด าริ (แผนงานปรับปรุงซ่อมแซม 
โรงพยาบาลคุระบุรชีัยพัฒน์ อ าเภอคุระบุรี 
โรงพยาบาลเกาะยาวชยัพัฒน์ อ าเภอเกาะยาว 
และโรงพยาบาลทา้ยเหมืองชัยพัฒน์  
อ าเภอท้ายเหมือง) จังหวดัพังงำ 

ส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัพังงำ 

ส ำนักปลดักระทรวง
สำธำรณสขุ 

๗๘,๒๐๔,๑๕๐ 

รวมทั งสิ น ๑๖ โครงการ ๓๕๑,๑๐๗,๑๘๙ 

 ส ำหรับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก กปร.  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๘ โครงกำร 
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 



๑๒๒ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

โครงการปรับปรุงระบบประปา 
ภายในโรงพยาบาลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
บ้านบูเกะปาลัส หมูท่ี่ ๔ ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ  

จังหวัดนราธิวาส 
 
 
เร่ืองเดิม 

 วันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินไปทรงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำล  
สมเด็จพระยุพรำชปัว ต ำบลปัว อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน ในกำรนี้ ได้พระรำชทำน
พระรำชด ำริ สรุปควำมว่ำ  
 “...ให้ส านักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจัดหาน  า 
ให้แก่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ต าบลยี่งอ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
เพ่ือสนับสนุนการใช้น  าของโรงพยาบาลให้เพียงพอตลอดทั งปี...” 
 
ผลการด าเนินงาน 

 กรมชลประทำนด ำเนินกำรขุดเจำะบ่อบำดำล เพื่อขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำบำดำล 
และระบบกักเก็บน้ ำส ำรอง จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ลิตร เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต รวมทั้ง  
ด ำเนินกิจกรรมระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ ให้ได้มำตรฐำนคุณภำพน้ ำส ำหรับกำรอุปโภคบริโภค  
พร้อมทั้ งปรับปรุงระบบโครงข่ ำยท่อส่ งน้ ำหลัก โดยใช้ท่ อส่ งน้ ำ PVC ทดแทนท่ อส่ งน้ ำ 
เหล็กอำบสังกะสี ควำมยำวรวม ๑,๑๓๐ เมตร และวำงระบบจ่ำยน้ ำส ำรอง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ รวมถึง ด ำเนินกำรวำงระบบท่อส่งน้ ำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค  
สำขำนรำธิวำส เพ่ือส่งน้ ำส ำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้น้ ำสะอำด อำทิ  กำรล้ำงเครื่องมือแพทย์   
หอผู้ป่วยหนัก โรงอำหำร และอำคำรซักรีด ปัจจุบันด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 สำมำรถส่งน้ ำสนับสนุนด้ำนกำรอุปโภคบริโภคที่ ถูกสุขลักษณะให้แก่  ผู้ ใช้บริกำร 
ของโรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ และเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล ได้มีน้ ำใช้ 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงพยำบำลได้อย่ำงเพียงพอตลอดทั้งปี 
 
 
 



๑๒๓ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

สภาพพื นที่ก่อนด าเนินงานโครงการฯ 
  

  
  

บริเวณหวังำนโครงกำรฯ  
 
 

 

ระหว่างด าเนินงานโครงการฯ 
  

  
  

งำนขุดเจำะบ่อบำดำล งำนปรับปรงุระบบโครงข่ำยท่อส่งน้ ำหลัก 
  

  
  

งำนกอ่สร้ำงอำคำรปัม๊น้ ำ 
  



๑๒๔ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

สภาพหลังด าเนินงานโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
  

  
  

  
  

สภำพโครงกำรฯ ทีด่ ำเนินกำรเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
  

 
  

บุคลำกรทำงกำรแพทย์ รวมทั้งรำษฎรทีม่ำใช้บรกิำร 
ของโรงพยำบำลยี่งอเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษำ 

ที่ได้รบัประโยชน์จำกโครงกำรฯ 
  

 



 




