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สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
1. จัดหาน ้าให้โครงการขยายพันธุ์ไม้  

ด อ ก -ไม้ ผ ล อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด้าริ หมู่บ้านปากด่าน  

       ห มู่  5  ต้ า บ ล ท ะ เล ท รั พ ย์        
อ้าเภอปะทิว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ลักษณะโครงการ :  จัดท้าฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ  : เพื่อส่งน า้
ให้โครงการขยายพันธุ์ไม้ดอกไมผ้ล 
และน า้อุปโภคบริโภคแก่ราษฎร
จ้านวน 120 ครัวเรือน 800 คนและ
พื นที่การเกษตร 2,100 ไร่  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

2. ฝายคลองกะเปาะ 
     อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
     ต้าบลทะเลทรัพย์  
     อ้าเภอปะทิว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
15 เมษายน พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝาย 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ  : เพื่อ
ช่วยเหลือราษฎร 120 ครัวเรือนให้มี
น ้าสา้หรับอุปโภคบรโิภคและพื นที่
การเกษตร 2,100 ไร ่
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

3.  พัฒนาพื นที่หนองใหญ่ตาม
 พระราชดา้ริ (ปรับปรุงคันกั นน ้า
 คลองระบายน ้าสามแก้ว)  
 ต้าบลนาทุ่ง อ้าเภอเมือง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงคันกั นน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ: ป้องกันน า้
ท่วมบา้นเรือนราษฎร พื นที่การเกษตร
และพื นที่ทา้นากุง้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

4.  พัฒนาพื นที่หนองใหญ่ตาม
 พระราชดา้ริ (ปรับปรุง 
 คลองละมุพร้อมอาคาร ประกอบ)    

ต้าบลนากระตาม อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ: ขุดลอกคลองยาว 
9.9 กิโลเมตร 
ประโยชน์ของโครงการ: เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของราษฎรในอุทกภัย
แก่พื นที่การเกษตรและพื นทีบ่รเิวณ
ใกล้เคียง 9,500 ไร่ 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5.  พัฒนาพื นที่หนองใหญ่ตาม
 พระราชดา้ริ (ปรับปรุงพัฒนา
 พื นที่หนองใหญ่) ต้าบลบางลึก 
 อ้าเภอเมือง ต้าบลนากระตาม 
 อ้าเภอท่าแะะ  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงพัฒนาพื นที ่
ประโยชน์ของโครงการ: ป้องกันน ้าท่วม
และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้าใน
การเกษตร 2,300 ไร่ และน ้าในการ
อุปโภคบริโภคแก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึง 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

6.  พัฒนาพื นที่หนองใหญ่ตาม
 พระราชดา้ริ (ก่อสร้างอาคาร
 บังคับน ้าคลองกรูด)  
 ต้าบลนากระตาม อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ: ก่อสร้างฝาย 
น ้าลน้ ยาว 12 เมตร สูง 2 เมตร 
ประโยชน์ของโครงการ: ส่งน า้ช่วยเหลือ
พื นที่การเกษตร 2,350 ไร่ และน า้อุปโภค
บริโภค 200 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

7.  พัฒนาพื นที่หนองใหญ่ตาม
 พระราชดา้ริ (ก่อสร้างอาคาร
 บังคับน ้าคลองขี นาค)  
 ต้าบลนากระตาม อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ: ก่อสร้างอาคารบังคบัน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ: ส่งน า้ช่วยเหลือ
ราษฎรในการอุปโภคบริโภค และพื นที่
การเกษตร 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

8. ระบบสง่น า้สระเก็บน ้าบ้านบางเบิด 

อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
  ต้าบลปากคลอง อ้าเภอปะทิว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

20 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงระบบส่ง
น ้าสระเก็บน ้าบ้านบางเบิด 
ประโยชน์ของโครงการ: ช่วยเหลือราษฎร
ให้มีน ้าอุปโภคบรโิภค 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

9. ฝายห้วยยางหมัก 
 อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
  หมู่ 6 บ้านวังตะกอ 
 ต้าบลวังตะกอ อ้าเภอหลังสวน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบส่งน า้
และอาคารประกอบ  
ประโยชน์ของโครงการ  :  ท้าให้ราษฎร
จ้านวน 5 หมู่บา้น 800 ครัวเรือน มีน ้า
ส้าหรับอุปโภคบริโภค และพื นที่รบั
ประโยชน์ 600 ไร่  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

10. ฝายห้วยยวนไทร 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
  บ้านยวนไทร หมู่ 5   
 ต้าบลทุ่งคาวดั อ้าเภอละแม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
31 มีนาคม พ.ศ. 2542 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคาร
ประกอบและระบบท่อสง่น า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : ท้าให้ราษฎร
จ้านวน  187 ครัวเรือน 935 คนมนี ้าส้าหรบั
อุปโภคบริโภคและพื นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ 
มีน ้าสา้หรับเพาะปลูก 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

11. ก่อสร้างท้านบดนิห้วยใน 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
 บ้านทับใหม่ หมู่ 5 ต้าบลทุ่งคาวัด 

อ้าเภอละแม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
19 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างท้านบดิน 
พร้อมอาคารระบายน ้าล้นและอาคารส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  ท้าให้ราษฎร
จ้านวน 1 หมู่บ้าน 150 ครัวเรือน โรงเรียน 1 
แห่ง มีน ้าอุปโภคบริโภคและพื นที่การเกษตร
200 ไร่  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

12. ก่อสร้างท้านบดนิห้วยลูกปู 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
 บ้านสระขาว หมู่ 16  
 ต้าบลละแม อ้าเภอละแม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
19 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างท้านบดิน 
พร้อมอาคารระบายน ้าล้นและอาคารส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน า้
สนับสนุนราษฎรจ้านวน 1 หมู่บ้าน 150 
ครัวเรือน โรงเรียน 1 แห่ง ส้านักสงฆ์ 1 แห่ง 
มีน ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและพื นที่ 200 ไร่ 
เพื่อการท้าการเกษตร 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

13. ฝายคลองหินใส พร้อมระบบสง่น ้า 
อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 

  บ้านจปร. หมู่ 7  ต้าบลวังใหม่ 
 อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
29 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคาร
ประกอบและระบบท่อสง่น า้  
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน า้
สนับสนนุราษฎรจ้านวน 47 ครัวเรือน 
โรงเรียน 1 แห่ง ให้มีน ้าเพื่ออุปโภค
บริโภค และพื นที่การเกษตร 1,250 ไร่  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

14. ฝายทดน า้คลองตะโก 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
  บ้านวังปลา หมู่ 5  
 ต้าบลช่องไม้แก้ว  
 อ้าเภอทุ่งตะโก 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
5 สิงหาคม พ.ศ. 2545 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝายทดน ้า 
พร้อมอาคารประกอบและระบบท่อส่งน ้า  
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน า้
สนับสนนุราษฎรจ้านวน 400 ครัวเรือน 
มีน ้าสา้หรับอุปโภคบรโิภคและพื นที่
เพาะปลูก 3,450 ไร่  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

15. ท้านบดินคลองปรายพร้อม
 ระบบสง่น า้อันเนื่องมาจาก
 พระราชดา้ริ  หมู่ 4 6 11  
 ต้าบลหาดยาย อา้เภอหลังสวน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
7 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างทา้นบดิน
และระบบส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  ราษฎรจ้านวน 
250 ครัวเรือน มีน ้าอุปโภคบริโภคและพื นที่ 
580 ไร่ มีน ้าท้าการเกษตร 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

16. ฝายคลองพรอันเนื่องมาจาก
 พระราชดา้ริ 
 บ้านเขาตะเภาทอง บา้นปะติมา 
      และบา้นประสานมิตร  ต้าบลพะโตะ๊

อ้าเภอพะโต๊ะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝายพร้อม
อาคารประกอบ  
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนนุน า้
ราษฎรจา้นวน 105 ครัวเรือน โรงเรียน 1 
แห่ง มีน ้าส้าหรบัอุปโภคบริโภคและพื นที่
รับประโยชน์ 300 ไร ่มีน ้าท้าการเกษตร 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

17. อาคารอัดน ้าห้วยอินทนิล 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
  หมู่ 8  ต้าบลครน อ้าเภอสว ี

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างอาคารอัด
น ้าพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ราษฎรจ้านวน 140 ครัวเรือน มีน ้า
อุปโภคบริโภคและพื นที่ 200 ไร ่มีน ้าทา้
การเกษตร 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

18. ก่อสร้างอาคารอัดน ้าบ้านคลอง
 กลางพร้อมอาคารประกอบ 
     อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
     บ้านคลองกลาง หมู่ 15  
 ต้าบลละแม อ้าเภอละแม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างทา้นบดิน
พร้อมอาคารอัดน ้า  
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ราษฎรจ้านวน 500 ครัวเรือน มีน ้า
ส้าหรบัอุปโภคบรโิภคและพื นที่ 450 ไร ่
มีน ้าทา้การเกษตร  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

19. ท้านบดนิคลองกระโจม 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
 บ้านหินกูบ หมู่ 3 ต้าบลสลยุ 
 อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างอาคารอัด
น ้า พร้อมระบบท่อส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ราษฎรจ้านวน 3 หมู่บ้าน 545 ครัวเรือน มี
น ้าอุปโภคบริโภคและพื นที่ 750 ไร่ มีน ้าท้า
การเกษตร 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

20. ฝายคลองปังหวานพร้อมระบบ 
 ส่งน า้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
 บ้านท่าแพ หมู่ 4 และหมู่ 5 
 ต้าบลปังหวาน อ้าเภอพะโตะ๊ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
14 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมระบบท่อสง่น า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนนุน า้
ราษฎรจา้นวน 3 หมู่บา้น 356 ครวัเรือน มี
น ้าส้าหรับอุปโภคบริโภค และพื นที่ 200 ไร่ 
มีน ้าทา้การเกษตร 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

21. อาคารอัดน ้าบา้นนาแะะ  
 พร้อมระบบส่งน ้าอันเนื่องมาจาก
 พระราชดา้ริ 
 บ้านนาแะะ หมู่ 10  
 ต้าบลบ้านนา อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างอาคารอัด
น ้า พร้อมระบบท่อส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนนุน า้
ราษฎรจา้นวน 500 ครัวเรือน มีน า้อุปโภค
บริโภคและพื นที่ 135 ไร่ มีน า้ทา้
การเกษตร 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

22. ฝายทดน า้บา้นวังปลา 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ  
 บ้านวังปลา หมู่ 16  
 ต้าบลบ้านควน อา้เภอหลังสวน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
16 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูง 2.50 
เมตร ยาว  19.00 เมตร พร้อมระบบท่อ
ส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ราษฎร มีน ้าสา้หรับอุปโภคบริโภคและ
พื นที่การเกษตร 1,000 ไร่  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 



984 

 

 

 

 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

23. อาคารอัดน ้าบา้นเขาหลัก 
 พร้อมระบบส่งน ้าและอาคาร
 ประกอบอันเนื่องมาจาก
 พระราชดา้ริ บ้านเขาหลัก  
 หมู่ 9 ต้าบลวิสัยใต้ อ้าเภอสว ี

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
16 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างอาคารอัด
น ้าพร้อมระบบส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ราษฎร 600 ครัวเรือน มีน ้าอุปโภค
บริโภคและพื นที่ทา้การเกษตร 600 ไร่  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

24. ฝายบ้านแพรกแห้งพร้อมระบบส่งน า้ 
อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ หมู่ 7  

 ต้าบลวิสัยใต้ อ้าเภอสว ี

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
16 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบท่อส่ง
น ้าและอาคารประกอบ 
ประโยชน์ของโครงการ : เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎรจ้านวน 250 ครัวเรือน 1,100 
คน ให้มีน ้าใช้อุปโภค-บริโภคและพื นที่
การเกษตร ในฤดูฝน จ้านวน 350 ไร่ 
ฤดูแล้ง จ้านวน 100 ไร ่ให้สามารถมีน ้า
ใช้เพื่อการเพาะปลูก 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

25.  อาคารอัดน ้าบ้านคลองเงิน 
 พร้อมระบบส่งน ้า 
      อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ   
      บ้านคลองเงิน หมู่ 5  
      ต้าบลพระรักษ์ อ้าเภอพะโต๊ะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
16 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างอาคารอัด
น ้า ทา้นบดิน พร้อมอาคารระบายน า้ล้น
และระบบท่อส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  สามารถส่ง
น ้าให้กับราษฎรเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
จ้านวน 500 ครัวเรือน 2,500 คน และ
พื นที่การเกษตรจ้านวน 500 ไรใ่นฤดู
แล้ง และ 2,000 ไร่ในฤดูฝน  
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

26.  ฝายคลองเหนกอันเนื่องมาจาก
 พระราชดา้ริ บ้านคลองเหนก  
 ต้าบลพระรักษ์ อ้าเภอพะโต๊ะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
16 มีนาคม พ.ศ. 2550 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบท่อส่ง
น ้าและอาคารประกอบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  ท้าให้ราษฎร มี
น ้าใช้อุปโภค-บริโภคและท้าการเกษตรกรรม 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 
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27.  ฝายน ้าตกหินเขียวพร้อมระบบส่ง 
น ้าอันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ   

      บ้านสันกา้แพง 
  หมู่ 23  ต้าบลรับร่อ  
  อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
26 เมษายน พ.ศ. 2550 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมระบบท่อส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ  
ประโยชน์ของโครงการ : เพื่อช่วยเหลือ
ราษฎร จ้านวน 500 ครัวเรือน 2,500 
คน ให้มีน ้าใช้การอุปโภค-บริโภค และ
พื นที่การเกษตร 5,000 ไร ่
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

28. ก่อสร้างอาคารอัดน ้าบ้านหินกูบ
 พร้อมระบบท่อส่งน ้า 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
  บ้านหินกูบ หมู่ 3  ต้าบลสลยุ 
 อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา) 
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

 

ลักษณะโครงการ :  ก่อสร้างอาคารอัด
น ้า พร้อมระบบท่อส่งน ้าและอาคาร
ประกอบ  
ประโยชน์ของโครงการ :  สามารถส่ง
น ้าให้แก่ราษฎร ได้มีน า้สา้หรับการ
อุปโภค-บริโภค จ้านวน 325 ครัวเรือน 
2,000 คน และพื นที่การเกษตร 625 ไร ่
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

29. จัดหาน ้าอนุรักษ์พนัธุ์ไม้และ
 พิพัฒน์พรรณพชื  หมู่ 7  
 ต้าบลสลุย อ้าเภอท่าแะะ 

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  มีน ้าส้าหรับ
การอุปโภค-บริโภค จ้านวน 50 ครัวเรือน 
250 คน  และพื นที่ท้าการเกษตร 12,000 ไร ่
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

30. โครงการอาคารอัดน ้าคลองดินแดง
พร้อมระบบส่งน ้าอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอสวี  

  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

9 มีนาคม 2554 

ลักษณะของโครงการ : อาคารอัดน ้า 

ประโยชน์ของโครงการ : ส่ งน ้ าให้

ราษฎร จ้านวน 140 ครัวเรือน 425 คน 

มีน ้ าในการอุปโภคบริโภค ตลอดจน

พื นที่การเกษตร  900 ไร่  

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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31. โครงการอาคารอัดน ้าห้วยพรุเตย       
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

  อ้าเภอทุ่งตะโก  
  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 9 

มิถุนายน 2553 

ลักษณะของโครงการ : อาคารอัดน ้า 

ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน ้าในการอุปโภค

บริ โภคให้   กั บราษฎร จ้ าน วน  78 

ครัวเรือน 312 คน และสนับสนุนพื นที่

การเกษตรในฤดูฝน 1,200 ไร่ และฤดู

แล้ง 726 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั งปี 

อีกทั งเป็นแหล่งอนุรักษ์  และรักษา

สภาพป่าต้นน ้าล้าธารที่มีอยู่  

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

32.  ฝายทดน ้ าบ้านคลองหลุงพร้อม
ระ บ บ ส่ ง น ้ า อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด้าริ อ้าเภอสวี  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  

(ฎีกา)  

30 กรกฎาคม 2553 

ลักษณะโครงการ: ฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมระบบส่งน า้ 
ประโยชน์โครงการ: ราษฎรมีน ้าจ้านวน 
150 ครั ว เรื อน  500 ค น  ได้ มี น ้ า ใช้
ส้ าห รับ ก ารอุป โภ คบ ริ โภ ค  อย่ า ง
เพียงพอทั งปี และส่งน ้าสนับสนุนพื นที่
ท้าการเกษตร ประมาณ 1,000 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน  

33. อาคารอัดน ้าบ้านบางกลอยพร้อม
ระบบสง่น า้อันเนื่องมาจาก
พระราชดา้ริ อ้าเภอท่าแะะ  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

27 เมษายน พ.ศ. 2554 
 

ลักษณะโครงการ: พัฒนาแหล่งน ้า 
ประโยชน์โครงการ: ราษฎรมีน ้าใช้เพื่อ
การเกษ ตรป ระมาณ  650 ไร่  และ
อุปโภคบริโภค จ้านวน 120 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน  

34. สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบสง่
น ้าคลองหัววัง-พนังตัก  

     อ้าเภอเมือง  
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

ลักษณะโครงการ: จัดหาน ้า 
ประโยชน์ โครงการ : ราษฎร 450 
ครัวเรือน มีน ้าใช้เพื่อการเกษตร และ
อุปโภคบริโภค รวมทั งส่งน ้าสู่พื นที่ท้า
การเกษตร 3,000 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน  

35. จัดหาน ้าให้ราษฎรบ้านนาเหรียง 
อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ  
อ้าเภอสวี  

 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 

ลักษณะโครงการ: จัดหาแหล่งน ้า 
ประโยชน์ โครงการ: ราษฎร 660 
ครัวเรือน มีน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภค 
รวมทั ง สนับสนุนพื นที่ท้าการเกษตร 
ประมาณ 425 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน  
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36. โครงการก่อสร้างระบบประปาถังสูง

พร้อมระบบส่งน ้าอันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ อ้าเภอท่าแะะ  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

7 มีนาคม 2556 

(ฎีกา) 

 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างระบบประปา

ถังสูงพร้อมระบบส่งน า้ 

ประโยชน์ของโครงการ : แก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน า้

ส้าหรับอุปโภคบริโภค และมนี ้าใช้

ส้าหรับท้าได้เพียงพอตลอดทั งป ีท้าให้

ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ น หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมทรัพยากรน ้า 

37. โครงการอาคารอัดน ้ าห้วยตายุทธ 

อั น เนื่ อ ง ม า จ าก พ ระ ร า ช ด้ า ริ  

อ้าเภอละแม  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

13 กุมภาพันธ์  2556 

ลักษณะโครงการ  :  อาคารอัดน ้าห้วย

ตายุทธพร้อมระบบส่งน้ า 

ประโยชน์ของโครงการ :  ท้าให้ราษฎร 

จ้านวน 25 ครัวเรือน มีน ้าใช้เพื่ออุปโภค

บริโภคและพื นที่ทา้การเกษตร 320 ไร่ 

ได้อย่างเพียงพอ 

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน  

38.  โครงการอาคารอัดน ้าบ้านคลองหิน
ด้าพร้อมระบบส่งน า้อันเนื่องมาจาก
พระราชดา้ริ 

 บ้านหน้าศาลชา้งแลน่ หมู่ที่ 12 
ต้าบลเขาคา่ย อ้าเภอสว ี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
21 กรกฎาคม 2553  

(ฎีกา) 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างอาคารอัด

น ้าขนาด 2.50x2.50 เมตร ยาว 42.50 

เมตร จ้านวน 2 ช่อง , งานก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน ้าสายใหญ่ ความยาว รวม 

6,044 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 

ประโยชน์ของโครงการ : ท้าให้ราษฎร

ในพื นที่  3  ห มู่ บ้ าน  จ้ า น วน  30 3 

ค รั ว เรื อ น  7 0 8  ค น  มี น ้ า ใช้ เพื่ อ

การเกษตร และอุปโภคบริโภค และส่ง

น ้ า เส ริม ให้ แก่พื น ที่ ท้ าการเกษตร

ประมาณ 700 ไร่ ได้อย่างพอเพียง

ตลอดปี 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

39.  โครงการฝายคลองตางิพร้อมระบบส่ง
น ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 บ้านยายไท หมู่ที่ 3 ต้าบลหงษ์เจริญ 
อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
28 พฤษภาคม  2555  

(ฎีกา) 

ลักษณะโครงการ : สร้างฝายทดน ้าขนาด 
21.00x 36.00 x4.00 เมตร, ระบบท่อ
ส่งน ้า จ้านวน 3 สาย ยาว 7,721 เมตร 
ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน ้า
ให้ราษฎร และพื นที่บริเวณใกล้เคียง 
จ้านวน 600 ครัวเรือน 1,650 คน มีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภคบริโภค และได้มีน ้าใช้
อย่างเพียงพอ รวมทั งส่งน ้าสนับสนุน
พื นที่การเกษตร จ้านวน 2,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

40 .  โค รงก ารจั ด ห าแ ห ล่ งน ้ า เพื่ อ
สนับสนุนโรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดนสิริราษฎร ์

 บ้านสระขาว หมู่ที่ 16 ต้าบลละแม 
อ้าเภอละแม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
23 กุมภาพันธ์ 2558 

ลักษณะโครงการ : ขุดสระเก็บน ้าขนาด 
2,400 ลูกบาศก์เมตร , ก่อสร้างท่อส่งน ้า 
ชนิดท่อ PVC ,ก่อสร้างถังเก็บน ้าขนาด 
1,200 ลูกบาศก์เมตร 
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน ้า
ช่วยเหลือครูและนักเรียน จ้านวน 222 
คน มีน ้าใช้ส้าหรับอุปโภคบริโภค และท้า
การเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน รวมทั ง
สนับสนุนพื นที่กิจกรรมภายในโรงเรียน 
จ้านวน 16 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดย 

ชุมชนแบบบูรณาการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
  (ฟื้นฟูทรัพยากรและฝึกอบรม) 
 บ้านทุ่งมหา บ้านบ่อสา้โรง บา้นถ ้าธง

บ้านน ้าพุ และ บ้านบนไร่  
      ต้าบลปากคลอง อ้าเภอปะทิว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

31 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยให้
ชุมชนมสี่วนร่วม พร้อมปลูกจิตส้านึกให้
ราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กรมประมง 
 

2.  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ   
 หมู่ 5 และ 6  ต้าบลสลุย 
 หมู่ 4 และ 7 ต้าบลสองพี่น้อง 
 หมู่ 4  ต้าบลครน 
 หมู่ 13  ต้าบลบางน า้จืด  
 อ้าเภอท่าแะะ อ้าเภอสวี   
 อ้าเภอหลังสวน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

1 เมษายน  พ.ศ. 2536 
26 เมษายน พ.ศ. 2536 

 

ลักษณะโครงการ :   
- สนับสนนุพื นที่โครงการรักษาพรรณ
ไม้ท้องถิ่น 
- รวบรวมพันธุกรรมพืชที่ใกล้สญูพันธุ ์
- จัดท้าแปลงปลูกรักษา 
- จัดท้าฐานข้อมูลของจังหวัด 
- จัดหาแหล่งน ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 
1. พัฒนาพื นที่หนองใหญ่ตาม

พระราชดา้ริ (ปรับปรุงคลองละมุ) 
ต้าบลนากระตาม  
อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างสะพาน
ส้าหรับสัญจรและการขนส่งแกป่ระชาชน 
ประโยชน์ของโครงการ: ราษฎรในเขต
พื นที่ต้าบลกระตามสามารถเดินทาง
ติดต่อสัญจรกับพื นที่ภายนอกได้สะดวก
รวดเร็วขึ น 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการด้านสวัสดิการสังคม / การศึกษา 
1.  โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 สันตินิมติร   
 บ้านสันตนิิมิตร หมู่ 10   
 ต้าบลรบัร่อ  อ้าเภอท่าแะะ 

สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
พ.ศ. 2506 

ลักษณะโครงการ :  ให้การศึกษาแก่
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

2.  โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้านพันวาล  
 บ้านพันวาล หมู่ 11  
 ต้าบลรบัร่อ  อ้าเภอท่าแะะ 

สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
พ.ศ. 2506 

ลักษณะโครงการ :  ให้การศึกษาแก่
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

3.  โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้านควนสามัคค ี  
 บ้านควนสามัคค ี หมู่ 13  
  ต้าบลครน  อ้าเภอสวี 

สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
พ.ศ. 2506 

ลักษณะโครงการ :  ให้การศึกษาแก่
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

4.  โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้านห้วยเหมือง  
 บ้านห้วยเหมือง หมู่13  
 ต้าบลนาขา  อ้าเภอหลังสวน 

สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
พ.ศ. 2506 

ลักษณะโครงการ :  ให้การศึกษาแก่
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

5.  โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนสิริ
 ราษฎร์   
 บ้านสระขาว หมู่ 16  
 ต้าบลละแม  อ้าเภอละแม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
พ.ศ. 2506 

ลักษณะโครงการ :  ให้การศึกษาแก่
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

6.  โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้านสวนเพชร   
 บ้านคลองกลาง หมู่ 15   
 ต้าบลละแม  อ้าเภอละแม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนน ี
พ.ศ. 2506 

ลักษณะโครงการ :  ให้การศึกษาแก่
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

7.  พัฒนาพื นที่หนองใหญ่ตาม
 พระราชดา้ริ  
 (ก่อสร้างขยายระบบจา้หน่ายไฟฟ้า)  
 ต้าบลบางลึก อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างขยายระบบ
จ้าหน่ายไฟฟา้  
ประโยชน์ของโครงการ :  เพื่ออ้านวย
ความสะดวกในการด้าเนนิงานภายใน
โครงการและแก่ประชาชนในพื นที่
โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ 
1. การพัฒนาการเกษตรดินทราย
 ชายทะเลอันเนื่องมาจาก
 พระราชดา้ริ   ต้าบลปากคลอง  
 อ้าเภอปะทิว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ลักษณะโครงการ :  บุกเบิกที่ดนิเพื่อท้า
การวิจัยค้นคว้าหาพนัธุ์พชืที่เหมาะสม
กับสภาพดนิฟ้าอากาศ และกรรมวิธี
เกษตรแผนใหม่เพื่อพัฒนาดินทราย
ชายทะเล และเป็นแบบฉบบัที่จะน้าไป
ส่งเสริมและสาธิตให้กสิกรที่อาศัยอยู่ใน
พื นที่ดังกลา่ว น้าไปปฏบิัติให้เกิดผลดียึด
เป็นอาชีพต่อไป  
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

2.  ส่งเสริมและฟืน้ฟูอาชีพของ
 สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัย
 ธรรมชาติจากพายุไตฝุ้่นเกย์ใน
 จังหวัดชุมพร 
 ต้าบลทะเลตา้บลทรัพย์   
 อ้าเภอปะทิว อ้าเภอท่าแะะ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 
 

ลักษณะโครงการ :   
- ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกหม่อน 
เลี ยงไหม  
- ส่งเสริมอาชีพการเลี ยงโคขุนและโคแม่
พันธุ์เป็นอาชีพถาวร 
- ส่งเสริมการเลี ยงปศุสตัว์ 
ประโยชน์ของโครงการ  :  เพื่อพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพแกราษฎรในพื นทีใ่ห้มี
อาชีพมั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ น 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ 

3. พัฒ นาส่ วนพ ระองค์  บ้ านน ้ าพุ  
 ต้าบลปากคลอง  อ้าเภอประทิว  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงะอ่มแะม
การปลูกพืชในพื นที ่
ประโยชน์ของโครงการ: พัฒนาป่าไม้
บนพื นที่โครงการให้มีความชุ่มชืน่ระบบ
นิเวศที่มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ น 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพนัธุ์พืช 


