
 

สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดน่าน 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1. อ่างเก็บน้ําพงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลพงษ์  
อําเภอสันติสุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา 
ขนาดกลาง 
ประโยชน์ของโครงการ : 3,000 ไร่                       
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

2. ฝายบา้นถ้าํเวียงแกอันเนื่องมา  
จากพระราชดาํริ  
ตําบลนาไร่หลวง  
อําเภอสองแคว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 180 ไร่/น้ํา
เพื่ออุปโภค-บริโภค                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

3. ฝายบา้นปุกอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลนาไร่หลวง 
อําเภอสองแคว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519                    
หรือ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.

2519 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 150 ไร่               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

4. ฝายหมอเมืองอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลหนองแดง 
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

7 มกราคม พ.ศ. 2520                     
หรือ 30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ :  304 ไร่/ 
1,200 ไร่                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

5. ฝายดอนแก้วอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลพระธาตุ   
อําเภอเชียงกลาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้นมปีระตู
ระบายน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่                                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

6. ฝายห้วยมัดอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลอวน  
อําเภอปัว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กรมชลประทาน 

7. อ่างเก็บน้ําห้วยทรายขาว          
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ    
ตําบลฝายแก้ว อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
อุปโภค-บริโภค/                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

8. อ่างเก็บน้ําห้วยบัวอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ  ตําบลศิลาเพชร 
อําเภอปัว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 600 ไร่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

9. อ่างเก็บน้ําน้ําปอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลปอน        
อําเภอทุ่งช้าง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

10. อ่างเก็บน้ําตน้ตองอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลพระธาตุ  
อําเภอเชียงกลาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 325 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

11. อ่างเก็บน้ําหนองแดง                
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
ตําบลพระธาตุ อาํเภอเชียงกลาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา                         
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                 
กรมชลประทาน 

12. ฝายบา้นก้ออันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลแม่จริม    
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 62 ไร ่/  
500 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

13. ฝายนาคาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลหนองแดง 
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 301 ไร่/  
800 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

14. ฝายห้วยพรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลหนองแดง 
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 80 ไร่/150 ไร่                             
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

15. ฝายต่อส่ออันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลน้าํปาย    
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :   50 ไร่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

16. ฝายน้าํยางอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลปาุแลวหลวง 
อําเภอสันติสุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,600 ไร่                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

17. ฝายบา้นนาอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลหนองแดง 
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ  : ฝายน้ําลน้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  75 ไร่                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

18. อ่างเก็บน้ําห้วยน้ํากินอันเนื่อง มา
จากพระราชดาํริ  
ตําบลหมอเมือง อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา 
ขนาดกลาง 
ประโยชน์ของโครงการ : 28 ไร่/150 ไร่                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

19. อ่างเก็บน้ําห้วยแลอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ  
ตําบลหมอเมือง อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 67 ไร่/150 ไร่                        
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

20. สระเก็บน้ําบ้านปาุกลาง            
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
ตําบลศลิาเพชร อําเภอปัว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : สระเก็บน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 20 ไร่             
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

21. ฝายกลางอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลน้าํปาย    
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 90 ไร่/600 ไร่                                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

22. ฝายห้วยบัวอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลศิลาเพชร 
อําเภอปัว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 427 ไร่ / 
500 ไร่                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

23. ฝายบาํรุงรักษาตน้น้าํปาุกลาง    
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ    
ตําบลศลิาเพชร อําเภอปัว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่                        
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

24. อ่างเก็บน้ําบ้านน้าํว้าอันเนื่องมา 
จากพระราชดาํริ  ตําบลน้ําพาง 
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว    

1 เมษายน พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อุปโภค-บริโภค                 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                
กรมชลประทาน 

25. อ่างเก็บน้ําบ้านน้าํพระทัย         
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ         
ตําบลน้ําพาง อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว                                     

(ฎีกา)                              
1 เมษายน พ.ศ. 2520  

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 210 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมชลประทาน 

26. ฝายน้าํเลียงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลปอน        
อําเภอทุ่งช้าง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 51 ไร่/100 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

27. ฝายน้าํแนะอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลน้าํพาง     
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ :  235 ไร่/  
300 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

28. ฝายขุนน้ําแนะอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลน้าํพาง    
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 6 ไร่/50 ไร่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

29. ฝายหลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลบา้นฟาู    
อําเภอบ้านหลวง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

28 มีนาคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ :  388 ไร่/
2,000 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

30. ฝายน้าํปี้เหนืออันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลพี้เหนือ     
อําเภอบ้านหลวง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ :153 ไร่/ 
800 ไร่                         
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

31. อ่างเก็บน้ําห้วยสฟีันอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลสวด       
อําเภอบ้านหลวง 

 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว      

15 มีนาคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 950 ไร่/ 
2,800 ไร่                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

32. ฝายน้าํหวานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลน้าํพาง     
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้าํล้น/อุปโภค-
บรโิภค                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

33. ฝายห้วยยางอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลน้าํพาง    
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ไร่            
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

34. อ่างเก็บน้ําห้วยฝายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลน้าํพาง    
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

(ฎีกา)                            
พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ :  10 ไร่                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

35. อ่างเก็บน้ําน้ําต้วนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลฝายแก้ว   
อําเภอภูเพียง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 173 ไร่/ 
800 ไร่                         
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

36. อ่างเก็บน้ําน้ํางอบอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลงอบ  
อําเภอทุ่งช้าง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 685 ไร่/ 
1,000 ไร่                                
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

37. อ่างเก็บน้ําน้ําเลียบอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลทุ่งช้าง     
อําเภอทุ่งช้าง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 584 ไร่/ 
1,500 ไร่               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

38. อ่างเก็บน้ําน้ําและอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลและอาํเภอ    
ทุ่งช้าง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. 2523    

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,500 ไร่                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

39. อ่างเก็บน้ําห้วยแฮตอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลฝายแก้ว   
อําเภอภูเพียง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (ฏีกา)                                   

7 มกราคม พ.ศ. 2524  

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ขนาดกลาง 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,730 ไร่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

40. อ่างเก็บน้ําแหงอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลนาน้อย    
อําเภอนาน้อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

7 มกราคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ขนาดกลาง 
ประโยชน์ของโครงการ : 8,000 ไร่/
6,000 ไร่                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

41. อ่างเก็บน้ําห้วยหวะอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลเมืองจัง     
อําเภอภูเพียง 

 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

7 มกราคม พ.ศ. 2524            
พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 233 ไร่/    
1,400 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

42. ฝายบา้นตองอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลแม่จริม     
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว      

14 มกราคม พ.ศ. 2524   
หรือ 30 มกราคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น 
ประโยชน์ของโครงการ : 241 ไร่/ 
450 ไร่                                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

43. อ่างเก็บน้ําน้ําแก่นอันเนื่องมาจาก 
พระราชดาํริ (บา้นไร่นาฝาย)  
บ้านไร่สามัคคี ตําบลน้าํแกน  
อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 หรือ 
พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ :  4,000 ไร่/
5,200 ไร่                                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

44. อ่างเก็บน้ําเก๋ียนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลน้าํเก๋ียน  
อําเภอภูเพียง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,761 ไร่                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

45. อ่างเก็บน้ําห้วยขอนแก่น 1         
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ          
ตําบลปุาแลวหลวง อําเภอสันตสิุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

46. อ่างเก็บน้ําห้วยขอนแก่น 2 
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ    
ตําบลปุาแลวหลวง อําเภอสันตสิุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : /900 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

47. อ่างเก็บน้ําห้วยข้าวหลาม 
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ     
ตําบลปุาแลวหลวง อําเภอสันตสิุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 800 ไร่                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

48. อ่างเก็บน้ําห้วยลากปนื 
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ     
ตําบลปุาแลวหลวง อําเภอสันตสิุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํขนาดเล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ : 127 ไร่/ 
300 ไร่                        
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

49. ฝายบา้นบ่อหอยลูกที่ 1           
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ          
ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

12 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 20 ไร่                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

50. ฝายบา้นบ่อหอยลูกที่ 2           
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ     
ตําบลยาบหัวนา อําเภอเวียงสา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

12 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 30 ไร่                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

51. ฝายห้วยแม่กับไฟอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลยาบหัวนา 
อําเภอเวียงสา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

12 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

52. ระบบสง่น้าํฝายนาตื๊ด              
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ              
ตําบลบ่อเกลือใต้  
อําเภอบ่อเกลือ 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ระบบส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 444 ไร่/  
700 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

53. ระบบประปาภูเขา บ้านแม่สะนาน
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ    
ตําบลพงษ์  อําเภอสันตสิุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ฝาย+ประปาภูเขา/
น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค 
ประโยชน์ของโครงการ :  
176 ครัวเรือน                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

54. ระบบประปาภูเขาบ้านดอน 
ไพรวัลย์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ตําบลพงษ์ อําเภอสันตสิุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ฝาย+ประปาภูเขา/
น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค 
ประโยชน์ของโครงการ : 98 ครัวเรือน                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

55. ระบบประปาภูเขาปางชา้ง        
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ        
ตําบลพงษ์ อําเภอสันตสิุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ฝาย/ประปาภูเขา/
น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค 
ประโยชน์ของโครงการ : 63 ครัวเรือน                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

56. ระบบประปาภูเขาบ้านน้าํลอด   
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ      
(น้ําสอด) อําเภอทุ่งช้าง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ประปาภูเขา/น้าํเพื่อ
อุปโภค-บริโภค               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

57. ระบบประปาภูเขาบ้านน้าํชา้ง    
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ     
ตําบลขนุนา่น อําเภอบ่อเกลือ 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ประปาภูเขา/น้าํเพื่อ
อุปโภค-บริโภค               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

58. ระบบประปาภูเขาและเหมืองฝาย
บ้านโปงุตมอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลขุนน่าน    
อําเภอบ่อเกลือ 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ประปาภูเขา 
ประโยชน์ของโครงการ : 400 ไร่                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

59. ระบบประปาภูเขาบ้านมณีพฤกษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ    
ตําบลปอน อําเภอทุ่งชา้ง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ประปาภูเขา/น้าํเพื่อ
อุปโภค-บริโภค               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

60. ฝายทดน้ําห้วยเปือพร้อม           
อ่างเก็บน้ําประกอบอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ บ้านหัวน้าํ              
ตําบลพระธาตุ อาํเภอเชียงกลาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532    

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 4,000 ไร่                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

61. จัดหาน้ําให้บา้นน้ํารีพฒันา     
(ฝายน้ําน้ํารีพฒันา) บา้นน้ํารีพฒันา 
ตําบลบ่อเกลือเหนือ  
กิ่งอําเภอบ่อเกลือ 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532    

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ขนาดใหญ่ 
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
กรมชลประทาน    

62. ฝายหางวงัคาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลบ่อเกลือใต้ 
อําเภอบ่อเกลือ 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว       

24 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : ฝายมปีระต ู
ระบายน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 500 ไร่/ 
300 ไร่                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

63. เมืองสหกรณ์ (ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อ
ชุมชน) ตําบลวงัตาว ตาํบลกาใส 
ตําบลห้วยปุก ตําบลห้วยละเข้ายา 
อําเภอเมืองน่าน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

18 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ               
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

63.1. เมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ  บ้านวังตาว 
ตําบลสะเนียน อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

64. ฝายน้าํแงงพร้อมระบบสง่น้าํ      
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ     
บ้านพาน ตําบลแงง อาํเภอปัว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว                    

(ฎีกา)                            
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมชลประทาน 

65. ปรับปรุงระบบส่งน้าํอ่างเก็บน้ํา   
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ     
บ้านปุาแก้ว ตาํบลและอําเภอ     
ทุ่งช้าง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว        

(ฎีกา)                             
22 กันยายน พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : พื้นที่รับประโยชน์ 
พัฒนาแหล่งน้าํ (ซ่อมแซม)                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมชลประทาน 

66. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และปลูกหม่อนผลสดเพื่อแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  บ้านถ้ํา
เวียงแก บ้านโปุงคาํ บา้นวงัไผ่  
บ้านน้ําแปุง บ้านตอง  ตําบลนาไร่
หลวง ตําบลดู่พงษ์  ตําบลแสนทอง  
ตําบลแม่จริม อําเภอสองแคว   
อําเภอสันติสุข อําเภอท่าวังผา 
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อบาดาล 1 
บ่อ และก่อสร้างระบบประปาบาดาล               
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

67. ฝายสมนุอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลสะเนียน   
อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 10,000 ไร่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

68. ฝายทดน้ําน้ําตวง   
 (พร้อมระบบ)  บ้านน้าํตวง    
ตําบลน้ําพาง อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                                 
21 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 700 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :                      
กรมชลประทาน 

69. ระบบประปาภูเขาบ้านน้าํตวง 
ตําบลน้ําพาง อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ประโยชน์ของโครงการ : ฝายน้ําลน้                                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :                      
กรมชลประทาน 

70. ระบบประปาภูเขาบ้านกิ่วน้าํ 2  
ตําบลน้ําพาง อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

(ฎีกา)                                   
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : ประปาภูเขา/น้าํเพื่อ
อุปโภค-บริโภค                
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

71. ฝายห้วยเมี่ยง ตําบลน้ําพาง   
อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

(ฎีกา)                                       
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้าํล้น/น้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค                
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

72. ฝายห้วยสะกาดพร้อมระบบส่งน้ํา 
บ้านจูน  ตาํบลภูคา อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

16 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่/
1,400 ไร่                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

73. ฝายห้วยไทพร้อมระบบ          
บ้านจูน  ตาํบลภูคา อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                       

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่/
1,400 ไร่                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

74. จัดหาน้ําบ้านกอก-บ้านจูน      
บ้านกอก ตําบลภูคา อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฏีกา)                                        
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

75. ฝายภูพยัคฆ์พร้อมระบบ         
บ้านน้ํารีพฒันา  ตําบลขนุนา่น 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                       

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่                  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

76. สถานีทดลองเกษตรบนพืน้ที่สงูดอย
ขุนน่าน (บา้นสะจุก-บ้านสะเก้ียง 
จัดหาน้ํา บ้านสะจุก-สะเก๋ียง ตาํบล
ขุนน่าน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

(ฎีกา)                               
9 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

77. สถานีทดลองเกษตรบนพืน้ที่สงู 
บ้านสบขุน่ (จัดหาน้ําสนบัสนนุ 
บ้านสบขุน่) จัดหาน้ํา บ้านสบขุ่น  
ตําบลปุาคา อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

16 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :                       
กรมชลประทาน 

78. โครงการจัดหาน้าํภูฟูาพฒันา  
จัดหาน้ําภูฟาูพัฒนา  (ปรับปรุงฝาย
ห้วยแปูน) บา้นผาสุก ตําบลภูฟาู 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                               

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,250 ไร่                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :                              
กรมชลประทาน 

79. จัดหาน้ําภูฟาูพัฒนา  (อ่างเก็บน้ํา
ห้วยสวก  แห่งที่ 1, 2)          
บ้านหา่ง ทางหลวง ตาํบลภูฟูา 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํขนาดเล็ก                     
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
กรมชลประทาน 

80. ปรับปรุงระบบส่งน้าํฝัง่ขวา      
ฝายน้าํอวน บ้านทุ่งเฮ้ว          
ตําบลอวน อําเภอปัว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                             

(ฎีกา)                              
30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,075 ไร่                         
หน่วยงานรับผิดชอบ :                      
กรมชลประทาน 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

81. เรือนจําเขาน้อย ตามโครงการ
พระราชดาํริ ตําบลไชยสถาน 
อําเภอเมือง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                   

พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน้ําบาดาล  
2 บ่อ และก่อสร้างระบบประปาและ
ปรับปรุงคุณภาพน้าํดื่ม                                           
หน่วยงานรับผิดชอบ :                       
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

82. จัดหาน้ําโรงเรียนท่านผู้หญิงสงา่ 
บ้านห้วยลอย ตําบลภูฟูา      
อําเภอบ่อเกลือ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี                                

(ฎีกา)                                      
5 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมชลประทาน 

83. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ ตําบลไชยสถาน 
อําเภอเมือง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                      

พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน้ําบาดาล  
2 บ่อ และก่อสร้างระบบประปาและ
ปรับปรุงคุณภาพน้าํดื่ม                                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :                      
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

84. อ่างเก็บน้ําห้วยยาง  
บ้านดอนอภัย ตําบลปาุแลวหลวง 
อําเภอสันติสุข 

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี               

(ฎีกา)                                        
หรือ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ (ฎีกา)                 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ขนาดกลาง 
ประโยชน์ของโครงการ : 4,400 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
กรมชลประทาน 

85. โครงการจัดหาน้าํช่วยเหลือราษฎร
บ้านสบปืนในพื้นที่อพยพ ตําบลโก๋น 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี                 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : ฝายน้ําล้น/น้ําเพื่อ
อุปโภค-บริโภค 
ประโยชน์ของโครงการ : 50 ครัวเรือน                                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

86. สถานีสบูน้าํด้วยไฟฟาู บา้นดอนมูล  
บ้านดอนมูล  ตาํบลศรีภูมิ      
อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                             

(ฎีกา)                                  
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ/พื้นที่รับประโยชน์ 
พัฒนาแหล่งน้าํ/800 ไร่                     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

87. โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ         
ในพระราชดาํริ บา้นห้วยไคร้  
ตําบลยม อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                     

พ.ศ. 2552 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน้ําบาดาล  
1 บ่อ                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :                     
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

88. โครงการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ํา 
อําเภอปัว 

 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 
 

ลักษณะโครงการ : ขยายแหล่งกักเก็บ
น้ําในการอุปโภค-บริโภค 
ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎรใน
หมู่บ้านที่ 7 และ 8 ตําบลอัว อําเภอปัว 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

89. ฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้าํ 
ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 
จังหวัดน่าน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี              

24 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างฝายหินก่อ 
ขนาด 2.5 เมตร กว้าง 15 เมตร พร้อม
ระบบ  
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนน้ํา
ให้ราษฎรบ้านวังส้านในการอุปโภค
บริโภค จํานวน 149 ครัวเรือน และ
พื้นที่การเกษตร 700 ไร่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

90. ก่อสร้างระบบส่งน้ําเหมือง
มหัศจรรย์และอาคารประกอบ 1 
สาย ตาํบลศรีภูมิ ตาํบลปุาคา 
ตําบลตาลชุม อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี              

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
สายใหญ่ฝั่งซา้ยดาดคอนกรีต ยาว 
5,636 เมตร และคลองซอย 7 สาย  
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้าํ
ช่วยเหลือราษฎร จํานวน 3 ตําบล 18 
หมู่บ้าน 2,874 ครัวเรือน และพื้นที่
การเกษตร 5,000 ไร่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

91. สถานีสูบน้าํด้วยไฟฟูาบ้านม่วงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน  
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

24 กุมภาพันธ์ 2553 

17 มิถุนายน 2553 

ลักษณะโครงการ : สถานีสูบน้าํ 

ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎร 955 

ครัวเรือน 3,157 คน มีแหล่งน้ําในการ

อุปโภคบริโภค และส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่

การเกษตรได้ 2,000 ไร่                       

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

92. โครงการฝายบ้านน้ําไคร้พร้อมระบบส่ง
น้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน 

  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

24 กุมภาพันธ์ 2553 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 

ประโยชน์ของโครงการ : เก็บกักน้ําเพื่อ

การอุปโภคบริโภคให้ราษฎร จํานวน 96 

ครัวเรือน 355 คน และสนับสนุนพื้นที่

การเกษตร 250 ไร่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

93. โครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วย
ทบศอก อําเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน 

  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

23 กุมภาพันธ์ 2554 

ลักษณะของโครงการ : อ่างเก็บน้ํา 

ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้ํา

สนับสนุนพื้นที่ทํานาให้แก่ราษฎร พื้นที่ 

60 ไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวให้แก่

ราษฎร จากเดิมได้ผลผลิตต่อปี 20 ถัง

ต่อไร่ เป็น 60 ถังต่อไร่ ทําให้ราษฎรมี

คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีรายได้เพิ่มข้ึน   

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

94. โครงการอ่าง เก็บน้ํ าห้วยนกคุ้ม 
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

24 กุมภาพันธ์ 2553 

ลักษณะของโครงการ : อ่างเก็บน้ํา 

ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎร จํานวน 50 

ครัวเรือน 210 คน และบริเวณใกล้เคียง  

มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับการอุปโภค

บริโภคและสามารถส่งน้ําสนับสนุนพื้นที่

ทําการเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ 280 

ไร่ และในฤดูแล้ง 40 ไร่ ทําให้ผลผลิต

การเกษตรเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราษฎรมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

95. ฝายน้ําปันพร้อมระบบส่งน้ํา  
อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
23 กุมภาพันธ์ 2554 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์โครงการ : กักเก็บน้ําไว้ใช้
สํ าหรับอุปโภค บริ โภค จํ านวน 80 
ค รอบครั ว  แล ะสนั บ สนุ น ก า รทํ า
การเกษตร จํานวน 100 ไร่ในฤดูฝน และ 
10 ไร่ในฤดูแล้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

96. อ่างเก็บน้ําห้วยช้าง  
อําเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
7 สิงหาคม 2555 

 

ลักษณะโครงการ: จัดหาแหล่งน้ํา 
ประโยชน์ โครงการ :  ราษฎร 791 
ครัวเรือน มีแหล่งน้ําไว้สําหรับอุปโภค 
บริโภครวมทั้งส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่ทํา
การเกษตรของราษฎรในฤดูฝน 3,700 ไร่ 
และในฤดูแล้ง 1,100 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

97. โครงการฝายถ่อนพร้อมระบบส่งน้ําอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอท่าวัง

ผา จังหวัดน่าน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

29 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ  :  ฝายทดน้าํ ขนาด

ความสงู 2.7 ม. ยาว 31.9 ม. พร้อมระบบ

คลองส่งน้าํฝั่งขวา ยาว 2,160 ม. 

ประโยชน์ของโครงการ : ทําใหร้าษฎร 

จํานวน 937  ครัวเรือน ประชากร 3,358 คน 

มีแหล่งเก็บกักน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตรใน

พื้นที่ฤดูฝน 1,400 ไร่ ฤดูแล้ง 450 ไร่

หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมชลประทาน                      

98.   โครงการฝายห้วยหวะพร้อมระบบสง่

น้ํา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

23 กุมภาพันธ์ 2554 

ลักษณะโครงการ  :  ฝายทดน้าํ สูง 1.50 

ม.ระยะทาง 10.40 ม.  พร้อมระบบส่ง

น้ําท่อ pvc ระยะทาง ยาว 2,210 ม. 

ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้าํ

ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรฤดูฝน จํานวน 

100 ไร่ ฤดูแล้ง 10 ไร่ และน้ําสาํหรับ

การอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร 184 

ครัวเรือน 811 คน   

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

99. โครงการฝายห้วยโก๋น 2 พร้อมระบบ

ส่งน้ําและรางรับน้ําฝนพร้อมถังเก็บ

น้ําฝน โรงเรียนมัธยมเฉลิมพระ

เกียรติ  อํา เภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดน่าน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

12 มีนาคม 2557 

ลักษณะโครงการ  :  ฝายทดน้าํขนาดสนั

ฝาย สงู 1.50 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อม

ระบบสง่น้าํความยาวท่อ 5,500 ม.และ

รางรับน้าํฝนพร้อมถังเก็บน้ําฝน 

ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ํา

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้

มีน้ําใช้อย่างเพียงพอ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมชลประทาน                      

 

 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

100.  โครงการสระเก็บน้ําและบ่อพักน้ํา

บ้ า น น้ํ า ไ ค ร้ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก

พระราชดําริ อําเภอท่าวังผา จังหวัด

น่าน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

12 มีนาคม 2557 

ลักษณะโครงการ  :  ปรับปรุงสระเก็บน้ํา

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 140 x 

30 ตรม.  สูง 3 ม. ความจุ 12,000 ลบ.

ม. ,ก่อสร้างถังพักน้าํ ขนาด 270 ลบ.ม., 

ก่อสร้างวางแนวท่อส่งน้ําขนาดเส้นผา่น 

ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวรวม 400 ม. 

ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้ํา

สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ 

250 ไร่ และในฤดูแล้ง 100 ไร่ ตลอดจน

น้ําอุปโภคบริโภค จํานวน 96 ครัวเรือน 

รวม 355 คน ได้อย่างพอเพียง 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

101. โครงการฝายห้วยโซน 2 พร้อม

ร ะ บ บ ส่ ง น้ํ า อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก

พระราชดําริ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

12 มีนาคม 2557 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างฝายทดน้ํา 

ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร,

ก่อสร้างแนวท่อส่งพีวีซี ขนาดเสน้ผ่าน 

ศูนย์กลาง 6 นิ้ว และขนาดเสน้ผ่าน

ศูนย์กลาง 3 นิ้ว , ก่อสร้างถังพกัน้ํา 

ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จํานวน 2 แห่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้าํ

สนับสนนุทํานาขัน้บนัไดได้ประมาณ 

172 ไร่ ทําให้คุณภาพชีวิตของราษฎร

ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

102. โครงการฝายน้ําไคร้พร้อมระบบส่ง 
 น้ํา บ้านห้วยโก๋น หมู่ที่ 1 ตําบล
 ห้วยโก๋นอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
8 พฤษภาคม 2556 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างฝายหินก่อ 

และระบบส่งน้ําจากฝายมายงับอ่พักน้ํา

และถังพักน้ําขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6 

นิ้ว และ 2 นิว้ ยาวรวม 5,201 เมตร 

ประโยชน์ของโครงการ : ทําให้ราษฎร

และโรงเรียน มีน้ํ าสะอาดใช้สําหรับ

อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี และสามารถ

ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน 

300 ไร่ และในฤดูแล้ง 50 ไร ่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

103.  โครงการฝายห้วยนั๊วะพร้อมระบบ
ส่ง น้ํา บ้านสะปัน ตําบลดงพญา 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
12 มีนาคม 2557 

ลักษณะโครงการ : ถังพักน้ํา ขนาด

ความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

แห่ง ถังพักน้ํา ขนาดความจุ 270 

ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 แห่ง ถังพักน้ํา

ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร 

จํานวน 1 แห่ง ถังพักน้ําขนาดความจุ  

100 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 แห่ง 
ประโยชน์ของโครงการ : ทําให้ราษฎร 
6 หมู่บ้าน จํานวน 295 ครัวเรือน 
ประชากรรวม 1,180 คน มีน้ําใช้เพื่อ
การอุปโภคบริโภคสามารถส่งน้าํ
สนับสนนุพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนได้ 
300 ไร่ และในฤดูแล้ง 100 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 

1. ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการปลกู
ข้าวไร่ของชุมชนมลาบรี 
(ตองเหลือง) บ้านห้วยหยวก   
ตําบลแม่ขะนิง อําเภอเวียงสา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                          

2 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ :  ปลูกข้าวไร่แบบ
เป็นกลุ่ม                      
หน่วยงานรับผดิชอบ :   
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

2. เลี้ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและ
ขยายผลส่งเสริมเกษตรกรตาม
พระราชดาํริ จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงราย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดน่าน  และจงัหวัดพะเยา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปศุสัตว์ 

3. กลุ่มสถานีพฒันาการเกษตรที่สงู 
กลุ่มบ้านเล็กในปาุใหญ่ และกลุม่
พัฒนาอาชีพ เขตภาคเหนือ 
(พัฒนาการเกษตร) จังหวดัเชยีงราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา 
จังหวัดลําพนู จังหวัดน่าน  และ
จังหวัดแพร่ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

 

ลักษณะโครงการ : ให้ความรู้ภาค
การเกษตร                         
หน่วยงานรับผิดชอบ :                      
กรมวิชาการเกษตร 

4. สนับสนนุกิจกรรมการปลูกข้าวใน
พื้นที่โครงการตามพระราชดําร ิจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัด
น่าน (สนับสนุนกิจกรรมการปลกู
ข้าวในพื้นทีโ่ครงการตาม
พระราชดาํริ) สถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงฯ สะจุก-สะเก้ียง อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
โครงการพัฒนาบา้นกอก-บ้านจนูฯ 
อําเภอปัว จังหวัดน่าน บา้นปุาไม้
แผนใหม่ บ้านนาศิริ อําเภอเชียงดาว 
สถานีพฒันาการเกษตรที่สงูฯ     
บ้านสันตสิุข  อําเภอปง สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงฯ           
บ้านนาเกียน อาํเภออมก๋อย   

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร  
(ปลูกข้าว)                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :                        
สํานักราชเลขาธิการ 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
และฟื้นฟปูุาตน้น้าํลาํธาร        
บ้านห้วยหยวกตามพระราชดําร ิ 
บา้นห้วยหยวก ตาํบลขะนิง   
อําเภอเวียงสา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี              

2 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
กรมปุาไม ้

2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บา้นสว้า ตาํบลดงพญา 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ: อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            

3. ปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูสภาพปุาไม้ในพื้นที่
โครงการฯ ภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่  เชียงราย พะเยา 
แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ลําปาง 
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                      

31 มกราคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : การฟื้นฟูสภาพ 
ปุาไม้  
ประโยชน์ของโครงการ : 2,280 ไร่ 
ราษฎรมีรายได้จากการจ้างแรงงานปลูก
และดูแลรักษาตน้ไผ่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
สํานักราชเลขาธิการ                    
กองทัพภาคที่ 3 

4. ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร   
พิทักษ์ปุา จงัหวัดเชียงใหม่    
จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และ
จังหวัดพะเยา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :  ฝึกอบรมราษฎรให้
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :             
สํานักราชเลขาธิการ 

5.   โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิการ
ปลูกหวายและไผ่ จังหวัดนา่น 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
25 มกราคม 2554 

ลักษณะโครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร 
 ประโยชน์ของโครงการ : อนุรกัษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรหวาย และเปน็วตัถุดิบใน
การสร้างอาชพี 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์ุา และพนัธุ์พืช             

 
 
 
 
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการด้านพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 

1. พลิกฟื้นธนาคารควายไถนา ตาม
พระราชดาํริ บ.ดอน  ตําบลสวด 
อําเภอบ้านหลวง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

ลักษณะโครงการ : สนับสนุนกระบือ
เพศเมียแก่เกษตรกรกร                                                           
หน่วยงานรับผิดชอบ :                        
สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิ 
เพื่อเกษตรกรรม 

2. ศูนย์เรียนรู้และการพัฒนาสินทรัพย์
ชุมชน ตําบลศรีภูมิ อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี              

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพอนุรักษ์วิถีชีวิตดัง้เดิม                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :    
กระทรวงมหาดไทย 

3. สนับสนนุด้านการประมงตาม
พระราชดาํริ อําเภอเวียงสา    
อําเภอบ่อเกลือ   
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อําเภอสองแคว  อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ :  จัดเตรียมบ่อ /
ปรับปรุงบ่อปลาในโรงเรียนและ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าํ/ด้านโภชนาการ                                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  : กรมประมง 

4. ฝึกอาชีพ บา้นสว้า  
ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ : 
 ฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน                                      

5. สาธิตการเลี้ยงปลาดุกร่วมกับกบใน
บ่อพลาสติก ตําบลภูฟูา           
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซม
บ่อสาธิต /นําปลาดุกกับกบเลี้ยงร่วมกัน                                
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมประมง               

6. ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุก ตาํบลภูฟูา 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ : จัดตั้งกลุ่ม 
ผู้เลี้ยงสัตวน์้ํา ปรับปรุงบ่อเป็นบ่อ
ซีเมนต์                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมประมง 

7. พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นทีลุ่ม่น้ํา
น่านฯ บา้นน้ํารีพัฒนา ตําบลขนุ
น่าน อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ: ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเป็น

แหล่งจ้างงานแก่ราษฎรในพืน้ที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ:  

สํานักราชเลขาธิการ 

8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นทีลุ่ม่น้ํา
น่านฯ บา้นน้ําตวง ตําบลน้ําพาง 
อําเภอแม่ริม จังหวัดน่าน 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ: ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเป็น

แหล่งจ้างงานแก่ราษฎร 

หน่วยงานรับผิดชอบ:  

สํานักราชเลขาธิการ 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

9.   โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่คง

พื้นที่ลุ่มน้ําน่านอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํริบ้านน้าํรีพัฒนา  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ    :  ให้ความรู้ด้าน

การเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่ง

ราษฎรสามารถนาํไปปรบัใช้ในที่ดิน 

หน่วยงานรับผิดชอบ   :   

สํานักราชเลขาธิการ 

10.   โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

พื้นที่ลุ่มน้ําน่านอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํริบ้านน้าํตวง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ: ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเป็น

แหล่งจ้างงานแก่ราษฎรในพืน้ที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักราช

เลขาธิการ 

11.   โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน 

อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ: ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเป็น

แหล่งจ้างงานแก่ราษฎรในพืน้ที่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : สํานักราช

เลขาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน     
บ้านสว้า ตําบลดงพญา         
อําเภอบ่อเกลือ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี                   

พ.ศ. 2533 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริการใช้เกลือ
ไอโอดีน                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :                     
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน   

2. พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่
ทุรกันดาร (กพด.) อําเภอบ่อเกลือ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                      

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาดา้น
การเกษตรโภชนาการสุขภาพ                                        
 

2.1  พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่
ทุรกันดาร (กพด.) บา้นน้ําปี้ 
บ้านห้วยหยวก ตําบลน้ํามวบ 
ตําบลแม่ขะนิง อําเภอเวียงสา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมให้ปลูกผัก
สวนครัวไวบ้ริโภค                      

2.2  พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร บ้านนาเปรื่อง  
ตําบลบ่อเกลือใต้       
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                  

พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : เกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันส่งเสริมคุณภาพการศึกษา                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน    

3. ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก บา้นสว้า ตาํบล
ดงพญา อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                 

พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : รณรงค์ให้ประชาชน
ดูแลแม่และเด็กในครอบครัว                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัย
เตาะแตะ บา้นน้ําแคะ บา้นสว้า 
ตําบลดงพญา อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                  

พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : สนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหารเสริมในเด็ก                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    

5. ควบคุมปูองกันโรคขาดสารไอโอดีน 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 
 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมให้นักเรียน
และประชาชนได้รับสารไอโอดี                     
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

6. พระราชดาํริ บ้านห้วยโก๋น     
ตําบลห้วยโก๋น  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 

7. ควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียน 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี               

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : ควบคุม ดูแลสถาน
บริการสุขภาพและชุมชน                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กรมควบคุมโรค 

8. ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยและเด็กในถิ่นทุรกันดาร 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี              

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538  

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมโภชนาการ
ในเด็กแรกเกิด 0-5 ปี                                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 

1.  อ่างเก็บน้ําน้ําแก่น (บา้นไร่นาฝาย) 
 บ้านไร่สามัคคี ตําบลน้าํแกน 
 อําเภอเมือง 
 
 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว    

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : คมนาคม-สือ่สาร                     
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองอํานวยการกลางรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาต ิ
(กรป. กลาง)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 

1. หอพักหญิงดรุณรักษ์  
ตําบลไชยสถาน อําเภอเมือง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                  

พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ศึกษารูปแบบและ
แนวทางการรับนักเรียนหญิง                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 

2. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
บ้านสว้า  ตําบลดงพญา  
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงคณุภาพ
การศึกษาของนักเรียน                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                     
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน 

3. นักเรียนในพระราชานุเคราะห์  
บ้านสว้า  ตําบลดงพญา  
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ : พระราชทาน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน         

4. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
เฉลิมฉลอง 100 ปีฯ บ้านสะไล 
ตําบลบ่อเกลือเหนือ  
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :      
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

5. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   
พีระยานุเคราะห์ 3 บา้นสว่าง 
ตําบลหนองแดง อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

6. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน .
บํารุงที่ 24 บา้นน้ําไคร้ ตําบลยม  
อําเภอท่าวัง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

7. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
บํารุงที่ 33 บา้นหัวนา ตาํบลน้ํามวบ 
อําเภอสา 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

8. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บํารุงที่  34 บา้นทา่เล่อ         
ตําบลอา่นนาไล   อําเภอสา 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

9. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
บํารุงที่ 35 บา้นหาดไร่            
ตําบลน้ํามวบ อําเภอสา 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

10. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
บํารุงที่ 36  บา้นผาน้ําย้อย    
ตําบลเชียงกลาง อําเภอทุ่งชา้ง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

11. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
บํารุงที่  39  บา้นจะเข้รูหอม   
ตําบลอา่นนาไล อําเภอสา 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

12. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
บํารุงที่ 42 บา้นน้ํายาว ตาํบลยม          
อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษาแก่
ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

13. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
บํารุงที่ 49  บา้นสวนดอก      
ตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสน 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษาแก่
ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

14. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ประกิต เวชศักดิ์ บ้านขุนสถาน 
ตําบลสันทะ อําเภอนาน้อย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

15. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
สมาคมพยาบาลไทย               
บ้านถ้าํเวียงแก  ตําบลนาไร่หลวง  
อําเภอเชียงกลาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

16. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
ศึกษาสงเคราะห์ 6 บ้านสะเกิน 
ตําบลยอด  อําเภอเชียงกลาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

 
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

17. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บํารุงที่ 76 บา้นสา 7 ลี่          
ตําบลน้ํามวบ อําเภอสา 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

18. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
มิตรมวลชน 3 (บ้านน้าํว้า)       
บ้านน้ําว้า ตาํบลหมอเมือง     
อําเภอแม่ริม 

 

สมเด็จพระศรีนครินทรา           
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ : ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :     
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

19. เทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พระราชดาํริ บ้านสะไล   
ตําบลบ่อเกลือใต้  
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                

พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร์                     
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

19.1  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของโรงเรียน
ชนบท ตําบลบ่อเกลือใต้ 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี             

พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : อบรมการใช้ระบบ
บทเรียนออนไลน์ การใช้คอมพวิเตอร์                     
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาอื่น ๆ 

1. พัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ที่ลุ่มน้ํา
น่าน (พมพ.) บา้นน้ําพาง        
บ้านน้ําตวง  ตาํบลน้ําพาง     
อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพให้กับ
นักศึกษาและประชาชน                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
สํานักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

1.1  พัฒนาเพื่อความมั่นคงพืน้ที่
ลุ่มน้ําน่าน บา้นสว่าง      
บ้านน้ํามดี บา้นแม่สะนาน 
ตําบลหนองแดง            
อําเภอสันติสุข              
อําเภอแม่จริม               
อําเภอเชียงกลาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาชาวเขาแก้ไข
ปัญหาความมัน่คงตามแนวชายแดน                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กรมการข้าว 

1.2 พัฒนาเพื่อความมั่นคง 
 ลุ่มน้ําน่าน 

  

 1.2.1 จัดหมู่บ้านปุาไม ้ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :    กรมปุาไม ้

 1.2.2 จัดหมู่บ้านปุาไม้ 
อําเภอสันติสุข 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปุาไม ้

 1.2.3 จัดหมู่บ้านปุาไม้ 
ตําบลน้ําพาง อําเภอ
แม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24  มกราคม พ.ศ. 2532 

ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมปุาไม ้

 1.2.4 จัดระเบียบชุมชนและ
ปลูกปาุ บา้นสบมาง 
บ้านนาปง บ้านถ้ํา
เวียงแก ตําบลภูฟาู 
ตําบลนาไร่หลวง 
อําเภอบ่อเกลือใต้  กิ่ง
อําเภอสองแคว 
อําเภอปัว  อําเภอบ่อ
เกลือ 

 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กรมปุาไม ้



 

   

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 1.2.5 พัฒนาเพื่อความ
มั่นคง อําเภอเชียง
กลาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
กองทัพภาคที่ 3 
 
 

 1.2.6 จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์
ประจําหมู่บา้น 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว     

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

หน่วยงานรับผิดชอบ :           
สวัสดิการสงัคมกรมประชาสงเคราะห์ 

 1.2.7 อบรมเกษตรกรประจํา
หมู่บ้าน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว       

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

หน่วยงานรับผิดชอบ :                
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 

 1.2.8 จัดบริการด้าน
สาธารณสุขประจาํ
หมู่บ้าน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : สาธารณสุข                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :                      
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 1.2.9 ทดสอบและ
พัฒนาการปลูกพชื
เศรษฐกิจ บ้านน้าํตวง 
ตําบลน้ําพาง อําเภอ
แม่จริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :                     
กรมวิชาการเกษตร 

 1.2.10 จัดหาแหล่งน้าํ    
บ้านน้ําตวง ตาํบลน้ํา
พาง อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ              

15 มกราคม พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 800 ไร่                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                       
สํานักราชเลขาธิการ 

 1.2.11 พัฒนาปุาไม้ อําเภอ
แม่จริม อําเภอสันติ
สุข อําเภอบ่อเกลือ 
อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ อําเภอทุ่งช้าง 
อําเภอสองแคว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 630 ไร่                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
กรมปุาไม ้

1.4  สร้างทางเพื่อความมั่นคง
บ้านห้วยโก๋น-บ้านด่าน 
อําเภอทุ่งช้าง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว   

24 มกราคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : คมนาคม/สือ่สาร                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :            
กองทัพภาคที่ 3 

1.5  ระบบประปาภูเขาเพื่อ
อุปโภค-บริโภค  

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :                



 

 บ้านน้ําช้าง ตําบลขุนน่าน 
กิ่งอําเภอบ่อเกลือ 

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 กรมชลประทาน 

1.6  ฝายทดน้ําห้วยเกี่ยง     
ตําบลน้ําพาง  

 อําเภอแม่จริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หัว    

(ฎีกา) 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 800 ไร่                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

1.7  ปลูกปาุเศรษฐกิจผสมกับการ
ปลูกปาุอนุรักษ์ บ้านน้าํรี
พัฒนา ตําบลขุนน่าน   
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                     

12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 400 ไร่                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
กรมปุาไม ้

 1.7.1 ปลูกปาุสาธิตเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา 

  

   1.7.1.1 ปลูกปุาสาธิต บ้าน
น้ําแคะ ตําบลดงพญา อําเภอ
บ่อเกลือ 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

20 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปุาไม ้

   1.7.1.2  ก่อสร้างถนนทาง
ลําลอง บา้นน้าํแคะ ตาํบลดง
พญา อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี              

20 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : คมนาคม/สือ่สาร                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปุาไม ้

   1.7.1.3 ปลูกปุาสาธิตเพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ํา บ้าน
น้ําแคะ ตาํบลดงพญา 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                   

20 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมปุาไม ้

1.8  การเพาะพันธุส์ัตว์น้าํท้องถิ่น
คืนสู่ธรรมชาติ บ้านน้าํตวง 
ตําบลน้ําพาง อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

3 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,480 ไร่                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมประมง 

2. สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตามแนว
พระราชดาํริภูพยัคฆ์ ตําบลขุนนา่น 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : ฟื้นฟูพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นแหล่งต้นน้ํา                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมประมง 

2.1  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริภูพยัคฆ์ 
บ้านน้ํารีพฒันา ตาํบลขุนนา่น 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : มอบพันธุ์สตัว์น้ําแก่
เกษตรกร                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมประมง 
กองทัพภาคที่ 3 
 
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

2.2  โครงการสถานีพฒันาการ
เกษตรที่สูงภูพยัคฆ์       
บ้านน้ํารีพฒันา  

 ตําบลขนุนา่น  
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                   

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ                          
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
สํานักราชเลขาธิการ 
กองทัพภาคที่ 3 

2.3  ฟื้นฟูสภาพปาุบา้นน้ํารี
พัฒนา ตําบลขุนน่าน  

 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ: สิ่งแวดล้อม                                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

2.4  สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง
ภูพยัคฆ์  บ้านน้ํารีพฒันา  
ตําบลขนุนา่น  

 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
สํานักราชเลขาธิการ 
กองทัพภาคที่ 3 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

2.5  สถานีพฒันาการเกษตร 
 ที่สูงภูพยัคฆ์  
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 บ้านน้ํารีพัฒนา ตําบลขุนน่าน 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ/พื้นที่รับประโยชน์ 
สิ่งแวดล้อม                                   
หน่วยงานรับผิดชอบ                    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

2.6  ผลิตน้าํดื่มอนามัย บา้นน้ํารี
พัฒนา  ตําบลขุนน่าน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
สํานักราชเลขาธิการ 

2.7  งานอํานวยการและบริหาร
โครงการ บ้านน้าํรีพัฒนา  
ตําบลขนุนา่น อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

2.8  งานดา้นการเกษตร  
 บ้านน้ํารีพฒันา   
 ตําบลขนุนา่น  
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                     
กรมวิชาการเกษตร 

2.9  สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง
ภูพยัคฆ์  บ้านน้ํารีพฒันา 
ตําบลขนุนา่น อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ 

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

2.10  ส่งเสริการปลูกหม่อนผลสด
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  
หม่อนไหม บ้านน้ํารี   

 ตําบลขนุนา่น             
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

12 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ :  ติดตามส่งเสริมและ
ขยายผลแปลงปลูกหม่อนผลสด                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ   

2.11  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริภูพยัคฆ์ 
บ้านน้ํารี  ตาํบลขุนนา่น 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ/พื้นที่รับประโยชน์ 
เจาะบ่อน้าํบาดาล 4 บ่อ และกอ่สร้าง
ระบบประปา                         
หน่วยงานรับผิดชอบ                       
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3. สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตามแนว
พระราชดาํริบ้านสะจุก – สะเก๋ียง 
บ้านสะจุก -สะเก้ียง  ตําบลขุนน่าน 
อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

9 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพปาุ                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กองทัพบก  กองทัพภาคที่ 3 

3.1  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริบา้นสะจุก- 
สะเก๋ียง บ้านสะจุก -สะเก้ียง  
ตําบลขนุนา่น  

 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

พ.ศ. 2547 
 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
ปุาไม้  อาชีพ, และคุณภาพชีวิต                         
หน่วยงานรับผิดชอบ  :              
กรมการข้าว 

3.2   สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริบา้นสะจุก-
สะเก๋ียง  บ้านสะจุก -
สะเก้ียง  ตําบลขุนน่าน  

 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

9 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน้ําบาดาล  
3 บ่อ และก่อสร้างระบบประปา                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

3.3  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริ  

 บ้านสะจุก-สะเก้ียง  
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                
สํานักราชเลขาธิการ 

3.4  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์    
 สะจุก – สะเก้ียง  
 ตําบลขนุนา่น  
 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

9 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 3,500 ไร่               
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปศุสัตว์ 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

3.5  สํารวจรังวัดและฟื้นฟู
ทรัพยากร  บ้านสะจุก-
สะเก้ียง ตําบลขุนน่าน 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

9 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 3,500 ไร่                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

3.6  งานอํานวยการ สาํรวจรังวัด 
จัดที่ดินทาํกิน  โครงการ
สถานีพฒันา การเกษตรบ้าน
สะจุก-สะเก้ียง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

3.7  งานอํานวยการ และบริหาร
โครงการ โครงการสถานี
พัฒนา การเกษตรบ้านสะ
จุก-สะเก้ียง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
กรมวิชาการเกษตร 

3.8  พัฒนาการเกษตรที่สูง 
โครงการสถานีพฒันา 
การเกษตรบ้านสะจุก-สะเกี๋ยง  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

3.9  ส่งเสริการปลูกหม่อนผลสด
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หม่อนไหม บ้านสะจุก-
สะเก้ียง  ตําบลขุนน่าน  

 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

9 มกราคม พ.ศ. 2547 
 
 

ลักษณะโครงการ : ติดตามส่งเสริมและ
ขยายผลแปลงปลูกหม่อนผลสด                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ    

4. สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตามแนว
พระราชดาํริบ้านสบขุ่น บา้นสบขุ่น 
ตําบลปุาคา อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูกข้าวที่เหมาะสม                      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการข้าว 

4.1  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริ บา้นสบขุ่น  
ตําบลปุาคา อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :  ฝึกอาชีพให้ 
แก่เกษตรกร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
สํานักงานเกษตรจังหวัด                 
(กรมส่งเสริมการเกษตร)  
กองทัพภาคที่ 3 

4.2  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริบา้นสบขุ่น 
ตําบลปุาคา อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน้ําบาดาล 3 
บ่อ และก่อสร้างระบบประปา                  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

4.3  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริบา้นสบขุ่น 
บ้านสบขุน่ ตําบลปุาคา  

 อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

16 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : จัดตั้งสถานทีดลอง
เกษตรบนพื้นทีสู่งอนุรักษ์สภาพปุาสงวน
และสร้างงานให้ราษฎร  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองทัพภาคที่ 3 

4.4  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม
แนวพระราชดําริบา้นสบขุ่น 
บ้านสบขุน่ ตําบลปุาคา  

 อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : มอบพันธุ์สตัว์น้ํา 
แก่เกษตรกร                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
กรมประมง 

4.5  สถานีพฒันาการเกษตร ที่สูง
บ้านสบขุน่ บา้นสบขุ่น  
ตําบลปุาคา อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

16 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

4.6  งานอํานวยการ ปรับปรุง
ระบบนิเวศน์น้าํ ถนนปุาไม้ 
ฝายตน้น้าํ ปลูกปุา โครงการ
สถานีพฒันาเกษตรที่สูงฯ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

4.7  งานอํานวยการและบริหาร
โครงการ โครงการสถานี
พัฒนาเกษตรที่สูงฯ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมวิชาการเกษตร 

4.8  พัฒนาการเกษตรที่สูง    
บ้านสบขุน่ ตําบลปุาคา 
อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                       

16 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

4.9   สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริ บา้นสบขุน่ 
อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
สํานักราชเลขาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

4.10 ส่งเสริการปลูกหม่อนผลสด
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หม่อนไหม บ้านสบขุ่น  
ตําบลปุาคา อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

9 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : ติดตามส่งเสริมและ
ขยายผลแปลงปลูกหม่อนผลสด  
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ     

5. พัฒนาบา้นกอก-บ้านจูน อันเนือ่ง 
มาจากพระราชดําริ บ้านกอก – จูน 

  ตําบลภูคา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

พ.ศ. 2551 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อบาดาล  
3 บ่อ และก่อสร้างระบบประปา                
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

5.1  พัฒนาบา้นกอก- บ้านจูน 
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
บ้านกอก - จูน  ตําบลภูคา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

31 มกราคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ :  ผลิตและปล่อย
พันธุ์สัตวน์้ํา                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมประมง 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5.2  พัฒนาบา้นกอก- บ้านจูนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ
บ้านกอก - จูน  ตําบลภูคา 
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
ปุาไม้  อาชีพ, และคุณภาพชีวิต     
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กองทัพบก 
กองทัพภาคที่ 3 

5.3   พัฒนาบา้นกอก- บ้านจูนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ
บ้านกอก - จูน  ตําบลภูคา 
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
ปุาไม้  อาชีพ, และคุณภาพชีวิต                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :            
กรมการข้าว  

5.4 งานอํานวยการและบริหาร 
บ้านกอก  ตําบลภูคา  

 อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
กองทัพภาคที่ 3 

5.5  งานจัดการทรัพยากรปาุไม้ 
บ้านกอก ตําบลภูคา  

 อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                
กรมปุาไม ้

5.6  งานจัดการทรัพยากรดิน 
บ้านกอก  ตําบลภูคา  

 อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน 

5.7  งานพฒันาการเกษตร    
บ้านกอก  ตําบลภูคา   
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
กรมส่งเสริมการเกษตร 

5.8  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตวป์ีก 
บ้านกอก  ตําบลภูคา  
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
กรมปศุสัตว์ 

5.9  จัดรูปแปลงนาปลูกข้าว  
บ้านกอก  ตําบลภูคา  
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
สํานักราชเลขาธิการ 

5.10  ปรับปรุงถนนปาุไม้       
บ้านกอก  ตําบลภูคา  
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : คมนาคม-สื่อสาร  
หน่วยงานรับผิดชอบ : 2,688 ไร่                                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

5.11  แผนงานจัดรูปแปลงนา และ
การปลูกข้าว บา้นกอก  
ตําบลภูคา อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
สํานักราชเลขาธิการ 
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5.12  ปลูกปาุ บา้นกอก   
 ตําบลภูคา อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

31 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

5.13 พัฒนาบา้นกอก-บ้านจูน 
บ้านกอก  ตําบลภูคา   
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

31 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

5.14  งานฟืน้ฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
บ้านกอก  ตําบลภูคา  
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

5.15  พัฒนาบา้นกอก-บ้านจูน  
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
บ้านกอก  ตําบลภูคา  
อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

5.16  งานพฒันาปาุไม ้บ้านกอก  
ตําบลภูคา อําเภอปัว 

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

5.17  ส่งเสริมการปลูกหม่อนผลสด
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
หม่อนไหม บ้านจนู   

 ตําบลภูคา อําเภอปัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาอาชพี, 
คุณภาพชีวิต, ปาุไม้                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :   ศูนย์วจิัย
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  

6. ศูนย์ภูฟูาพฒันาตามพระราชดาํริ 
ตําบลภูฟาู อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                     

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ผลิตและปล่อย
พันธุ์สัตวน์้ํา                                     
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมประมง 

6.1  ศูนย์ภูฟูาพฒันาตาม
พระราชดาํริ ตําบลภูฟูา  

 อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                  

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาทีด่ิน
เกษตรกร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
สํานักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม 

6.2  ศูนย์ภูฟูาพฒันาตาม
พระราชดาํริ ตําบลภูฟูา 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี               

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมอาชีพ                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมการข้าว 
 
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

6.3  ศูนย์ภูฟูาพฒันาตาม
พระราชดาํริ บ้านห่างทาง
หลวงผาสุก ตําบลภูฟูา  

 อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                    

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎร                                     
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมพัฒนาที่ดนิ       

6.4  พัฒนาการเกษตร 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

ตําบลภูฟาู อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                     

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน้ําบาดาล 9 
บ่อ และกอ่สร้างระบบประปาและน้าํดื่ม                                           
หน่วยงานรับผิดชอบ :                   
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

6.5  ภูฟูาพฒันา บา้นห่างทางหลวง 
ตําบลภูฟาู อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                    

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  แหล่งเรียนรู้ศึกษา
สําหรับเด็กและเยาวชน     

6.6  สุขภาพภูฟูา บ้านห้วยลอย
บ้านหา่งทางหลวง  

 บ้านน้ําแคะ  บา้นห้วยหมี  
บ้านสะไล บ้านห้วยขวาก   
ตําบลภูฟาู ตาํบลดงพญา  
ตําบลบ่อเกลือเหนือ  

 อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                 

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพ                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

6.7 โครงการภูฟูาพัฒนา    
 บ้านผาสุก ตําบลภูฟูา 

อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                  

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

7. โรงสีข้าวพระราชทาน  
บ้านห้วยเดื่อ ตําบลศรีภูมิ  
อําเภอท่าวังผา 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

 
 

ลักษณะโครงการ :  ฟื้นฟูสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

7.1  โรงสีข้าวพระราชทาน    
บ้านห้วยเดื่อ ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                 

พ.ศ. 2552 

ลักษณะโครงการ :  เจาะบ่อน้ําบาดาล 
1 บ่อ และก่อสร้างระบบประปา                
หน่วยงานรับผิดชอบ :                  
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

7.2   โรงสีข้าวพระราชทาน    
บ้านห้วยเดื่อ ตําบลศรีภูมิ 
อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี               

พ.ศ. 2551 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างโรงสี  
พร้อมฉาง และลานตากข้าว                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :                 
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีภูม ิ
 
 



 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

7.3  โรงสีข้าวพระราชทาน  
ตําบลศรีภูมิ  

 อําเภอท่าวังผา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี             

พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : สนับสนุนชว่ยเหลือ
เกษตรให้มีความรู้เรื่องการผลิตข้าว            
หน่วยงานรับผิดชอบ :    กรมการข้าว         

8. พัฒนาปาุไม้และสิ่งแวดล้อม 
บ้านสบปืน ตามพระราชดาํริ  
บ้านสบปืน  ตาํบลห้วยโก๋น  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี             

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน้ําบาดาล  
1 บ่อ และก่อสร้างระบบประปาบาดาล                                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :                     
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

8.1  พัฒนาปาุไม้และสิ่งแวดล้อม
บ้านสบปืน  บ้านสบปนื 
ตําบลห้วยโก๋น  

 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี               

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :                
กรมปุาไม ้
 

9.   เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน     
ตําบลหนองแดง อําเภอแม่จริม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี               

พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมการผลิตพืช
เพื่อนํามาประกอบอาหาร                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :               
สํานักงานเกษตรจังหวัด           
กรมส่งเสริมการเกษตร 

9.1  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
บ้านสว้า ตําบลดงพญา 
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี               

พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : ปลูกผัก  
และเลี้ยงสัตว์      
 

10. ส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน      
บ้านสว้า ตําบลดงพญา    
อําเภอบ่อเกลือ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี                       

7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักสหกรณ์                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

11. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ    
อําเภอภูเพียง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ลักษณะโครงการ :  ศึกษารวบรวม
พันธุกรรมและความหลากหลาย  
ของหวาย แหย่ง ข้าวไร่ ผักพื้นบ้าน  
ฯลฯ                                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
สํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา 

  


