
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 



๑๑๔ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 
(กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ และกิจกรรมชดุดูแลเรือนรับรองที่ประทับ) 

บ้านเหนือ หมู่ที่ ๓ ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง  
จังหวัดสงขลา 

 
 
เรื่องเดิม 

 สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง มีพระรำชด ำริให้ด ำเนินงำนโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำง 
ตำมพระรำชด ำริในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ และส ำนักรำชเลขำธิกำร ได้มีหนังสือ ที่ รล ๐๐๑๐.๑/๕๙๔๓ 
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๔๘ แจ้งให้จังหวัดสงขลำ ด ำเนินกำรจัดหำที่ดินในเขตพ้ืนที่อ ำเภอหำดใหญ่
และอ ำเภอใกล้เคียง แล้วจัดตั้งฟำร์มตัวอย่ำงฯ เพ่ือเป็นแหล่งจ้ำงงำน รำษฎรที่ ไม่มีงำนท ำ  
โดยกำรผลิตพืชผักและอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้กำรประกอบอำชีพ
ทำงกำรเกษตรที่ถูกวิธี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป 
 ในกำรนี้ พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหรำชองครกัษ์ และนำยสหัส บุญญำวิวัฒน ์ที่ปรึกษำ
ส ำนักพระรำชวัง ได้เดินทำงไปตรวจสอบพ้ืนที่อ ำเภอคลองหอยโข่ง เห็นว่ำพ้ืนที่สำธำรณประโยชน์ 
“ป่ำทุ่งยูง” ต ำบลคลองหอยโข่ง อ ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลำ เนื้อที่ประมำณ ๕๐๐ ไร่  
มีควำมเหมำะสมและมีศักยภำพที่ จะด ำเนินกำรเป็นฟำร์มตัวอย่ำงฯ ตำมพระรำชด ำริ  
ในสมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ได้ จังหวัดสงขลำจึงได้ด ำเนินกำรขออนุญำตใช้พ้ืนที่ 
จำกกรมที่ดิน กระทรวงมหำดไทย เนื้อที่ ๖๗๓ ไร่ ๗ ตำรำงวำ เพ่ือจัดถวำยเป็นที่ตั้งโครงกำรฯ 
ภำยหลังส ำนักพระรำชวังได้ประสำนจังหวัดสงขลำให้ด ำเนินกำรขอใช้พ้ืนที่จำกกองพลพัฒนำที่  ๔  
เพ่ิมเติมอีก จ ำนวน ๑๒๕ ไร่ ๒ งำน ๗๐.๘ ตำรำงวำ รวมพ้ืนที่โครงกำรฯ ทั้งสิ้น ๗๙๘ ไร่ ๒ งำน 
๗๗.๘ ตำรำงวำ 
 

ผลการด าเนินงาน (กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างฯ) 

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในฟำร์มตัวอย่ำงฯ แล้ว ดังนี้ 

 งานปศุสัตว์ ด ำเนินกำรเลี้ยงเป็ดบำบำรี่ จ ำนวน ๑๓๐ ตัว เลี้ยงไก่แดงสุรำษฎร์  
จ ำนวน ๑๔๕ ตัว เลี้ยงไก่ไข่ จ ำนวน ๒๗๓ ตัว เลี้ยงไก่ด ำภูพำน จ ำนวน ๒๒ ตัว  
เลี้ยงนกกระจอกเทศ จ ำนวน ๑ ตัว เลี้ยงกระบือ จ ำนวน ๓ ตัว เลี้ยงแพะพันธุ์บอร์ 
และพันธุ์ลูกผสม จ ำนวน ๒๘ ตัว เลี้ยงแกะ จ ำนวน ๖ ตัว เลี้ยงผึ้งโพรง จ ำนวน ๙๐ กล่อง  
และเลี้ยงชันโรง จ ำนวน ๑๓ กล่อง ปัจจุบันด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 งานประมง ด ำเนินกำรเลี้ยงปลำกดเหลือง จ ำนวน ๙ กระชัง และเลี้ยงปลำนิล   
จ ำนวน ๑ กระชัง ปัจจุบันด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 งานพืชผักและพืชไร่ และไม้ผล ด ำเนินกำรปลูกผักยกแคร่ จ ำนวน ๓ แปลง ปลูกผักกำงมุ้ง 
จ ำนวน ๑๐ หลัง และปลูกผักลำงแจ้ง จ ำนวน ๒ ไร่ รวมถึงปลูกข้ำวโพดหวำน มะละกอ 
มะพร้ำวน้ ำหอม แก้วมังกร และส้มโอทับทิมสยำม ปัจจุบันด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 



๑๑๕ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

ผลการด าเนินงาน (กิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองที่ประทับ) 

 กองทัพภำคที่ ๔ โดยมณฑลทหำรบกที่ ๔๒ เป็นผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรภำยในโครงกำรฯ 
ปรับปรุงดูแลอำคำรเรือนที่ประทับ จ ำนวน ๑ หลัง อำคำรหอเลี้ยง จ ำนวน ๑ หลัง และอำคำรข้ำรำชบริพำร 
จ ำนวน ๕ หลัง โดยมีกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 กิจกรรมแม่บ้ำนดูแลท ำควำมสะอำดอำคำรทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร 
 กิจกรรมงำนสวน ตัดหญ้ำภำยในพื้นที่ ตัดแต่งดอกไม้และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงำม 
 กิจกรรมซ่อมแซมหลังคำอำคำรเรือนรับรองที่ประทับที่ช ำรุด 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 สนับสนุนกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงฯ ได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถสร้ำงอำชีพ
ให้แก่รำษฎรได้อย่ำงต่อเนื่ อง มีกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่  เป็นแหล่งให้ควำมรู้แก่ผู้ เข้ำมำท ำงำน 
ในฟำร์มตัวอย่ำงฯ ที่จะสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับรำษฎรที่สนใจ 
เข้ำมำเยี่ยมชมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและในที่ดินที่ท ำกิน 
ของตนเองได้เป็นอย่ำงดี รวมถึงเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและดูแลรักษำปรับปรุงเรือนที่ประทับ 
ให้มีควำมสวยงำมและสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

  
  

  
 

งำนปศุสัตว ์
 

  
  

งำนประมง งำนพืชผักและพืชไร่ และไมผ้ล 
  

 
 
 
 



๑๑๗ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
รายงาน 

   
   

กิจกรรมแม่บ้ำนดแูลท ำควำมสะอำดอำคำรทัง้ภำยในและภำยนอกอำคำรเรือนรับรอง 

   

   
   

กิจกรรมงำนสวน ตัดหญำ้ภำยในพื้นที่ ตัดแตง่ดอกไม้ และปรบัภูมิทัศน์ให้สวยงำม 
   

   
   

กิจกรรมซ่อมแซมหลังคำอำคำรเรือนรับรองที่ช ำรุด 
 



 




