
วันพฤหัสบดทีี่ 8 เมษายน 2553 เวลา 08.30 - 17.00 น.
ณ โรงแรมท็อปแลนด  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดพิษณุโลก

ในการประชมุเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดํารใินภาคเหนือตอนลาง



จังหวัดอุตรดิตถ
มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน ทั้งสิ้น 40 โครงการ

สรุปไดดังนี้...

ลําดบั พระราชดําริของ
จํานวน

(โครงการ
)

งบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 1,640,120

2. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  9 4,708,739

3. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม
มกุฎราชกมุาร
และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรศัมิ ์
พระวรชายาฯ

3 1,136,930

4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 23 128,435,518

รวม 40 135 921 307



- ดําเนินการแลวเสร็จ

   จํานวน  24  โครงการ

- ดําเนินการตอเนื่อง 

และ

  อยูระหวางดําเนินการ

  จํานวน 16 โครงการ

รวมจํานวนทั้งสิ้น 40 โครงการ



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

1. โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร อันเนื่องมาจาก

พระราชดาํริดาํเนนิการ ทั้ง จ.อุตรดิตถ (ยกเวน อ.ตรอน)

ดําเนนิการตอเนื่อง

(งปม. 16,000 บาท)

สนง.ปศุสัตวจังหวัดฯ

2. โครงการชีววิถีเพื่อพฒันาอยางยั่งยืน เขื่อนสิรกิิติ์  อันเนื่องมาจาก 

พระราชดาํริ เลขที่ 40 หมู 10 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา

ดําเนนิการตอเนื่อง

(งปม. 324,000 

บาท)

(กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์)



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

3. โครงการกอสรางฝายตนน้าํลําธาร และฝายชะลอน้าํ ต.บานโคก 

อ.บานโคก ในอุทยานแหงชาติภูสอยดาวพื้นทีลุ่มน้าํของหวยน้ําแพ 

ดําเนนิการแลวเสร็จ

(งปม. 990,120 

บาท)

สนง.ทรพัยากร

ธรรมชาติฯ

4. โครงการศนูยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบดัน้าํเสีย

ตามแนวพระราชดําริ ภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ ม.ราชภฏัอุตรดิตถ

ดําเนนิการแลวเสร็จ

(งปม. 300,000 

บาท)

ม.ราชภฏัอุตรดิตถ

5. โครงการอนุรักษาพันธุกรรมพืชสวนพฤกษาศาสตร

โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ดําเนนิการแลวเสร็จ

(งปม. 10,000 บาท)

วิทยาลัยการอาชีพ

พิชัย

รวม 5 โครงการ  งบประมาณ 1,640,120 บาท



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

1. โครงการทดลองหมูบานประมง  อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

บานหวยเจริญ  หมู 8  ต.ผาเลือด อ.ทาปลา

ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม. 324,929.69 

บาท)

จทบ.อ.ต.

2. โครงการ  “รักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน” พื้นที่ลุมน้ําลี 

อ.ทาปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 3,172,500 บาท)

หนวยสังกัด 

ก.เกษตรและสหกรณ



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

3. โครงการ สงเสริมการเลีย้งปลากดแกวในกระชัง 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู 4  ต.นางพญา  อ.ทาปลา

ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม. 100,000 บาท)

สนง.ประมงจงัหวัดฯ

4. โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุกบ อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ หมู 4  ต.นางพญา  อ.ทาปลา

ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม. 180,000 บาท)

สนง.ประมงจงัหวัดฯ

5. โครงการฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  บานหวยตา หมู 4

 ต.นางพญา  อ.ทาปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(170,000 บาท)

สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดฯ



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

6. โครงการฝกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  บานน้ําไผ  หมู 11 ต.งิ้วงาม  

อ.เมือง

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 17,700 บาท)

สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดฯ

7. โครงการกองทุนธนาคารขาวบานหวยตา อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ บานหวยตา  หมู 4   ต.นางพญา  อ.ทาปลา

ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม.430,000 

บาท)

สนง.พัฒนาชุมชน

จงัหวัดฯ

8. โครงการฟนฟูทรัพยากรพันธุปลาและสัตวน้ําจืดของไทย  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ แหลงน้ําธรรมชาติ จ.อุตรดิตถ

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม.223,610 

บาท)

ศูนยวิจัยและทดสอบ

พันธุสัตวน้ําอุตรดิตถ

9. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  บานหวยตา  หมู 4 

ต.นางพญา อ.ทาปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 90,000 บาท)

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรอุตรดิตถ

รวม 9 โครงการ  งบประมาณ 4,708,739 บาท



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อนัเนื่องมาจากพระราชดําริ  ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม. 160,930 

บาท)

หนวยงานสังกัด

ก.เกษตรและสหกรณ

2. โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ในพระราชูปถัมภ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม. 976,000 

บาท)

หนวยงานสังกัด

ก.เกษตรและสหกรณ



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

3. โครงการสงเสริมอาชีพ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

บานน้ํารี หมู 6 และบานน้ําตะ หมู 8  ต.น้าํหมัน อ.ทาปลา

ดําเนินการตอเนื่อง กศน.จ.อต.

รวม 3 โครงการ  งบประมาณ 1,136,930 บาท



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

     - ร.ร.ตํารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม -  บุญพริ้ง  หมู  2 

     - ร.ร.ตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง หมู 10

ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม. 35,000 บาท)

สนง.เกษตรจังหวัดฯ

2. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม. 140,190 บาท)

สนง.ปศุสัตวจงัหวัดฯ



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

3. โครงการศึกษาการเลี้ยงปลาสเตอรเจียน (Sturgeon)  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ร.ร.ตํารวจตระเวนชายแดน บุญธรรม -  

บุญพริ้ง ต.บอเบี้ย อ.บานโคก

ดําเนินการตอเนื่อง

(งปม. 80,000 บาท)

ศูนยวิจัยและ

ทดสอบ

พันธุสัตวน้ํา

อุตรดิตถ

4. โครงการวางทอสงน้ํา หมู 7 และหมู 8  ต.รวมจิต อ.ทา

ปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 480,900 

บาท)

อําเภอทาปลา

5. โครงการระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ    

หมู 6 ต.รวมจิต  อ.ทาปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม.3,068,000 

บาท)

อําเภอทาปลา



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

6. โครงการระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดกลาง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมู 1 ต.หาดลา อ.ทาปลา 

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 2,000,000 

บาท)

อําเภอทาปลา

7. โครงการตามพระราชดําริ ฯ  (การชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัยในพื้นที่ อ.ทาปลา) หมู 6 ต.น้ําหมัน  และ

หมู 12  ต.จริม  อ.ทาปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 602,228 บาท)

อําเภอทาปลา

8. โครงการขุดลอกคลองเหมืองสงน้ําเขาสูนาราษฎร 

หมูที่ 6 บานน้ํารี ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม.881,000 บาท)

อําเภอทาปลา

9. โครงการขุดลอกลําหวยน้ําหมัน หมูที่ 7 บานผาลาด 

ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 52,000 บาท)

อําเภอทาปลา



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

10. โครงการกอสรางดาดคอนกรีต หมูที่ 7 บานผาลาด 

ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 344,000 บาท)

อําเภอทาปลา

11. โครงการแกไขและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําขุนฝาง 

(ขุดลอกหวยขุนฝางพรอมซอมแซม)  ต.ขุนฝาง อ.เมือง

ดําเนินการแลวเสร็จ
(งปม.14,718,000 

บาท)

โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

12. โครงการแกไขและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําแมเฉย  

(โครงการขุดลอกหวยแมเฉยและซอมแซมฝาย)  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.บานดานนาขาม อ.เมือง

ดําเนินการแลวเสร็จ
(งปม. 13,000,000 

บาท)

โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดาํเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

13. โครงการแกไขปญหาและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําหวย

ปูเจา (อางเก็บน้ําหวยปูเจา) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ต.ฝายหลวง  อ.ลับแล

ดําเนินการแลวเสร็จ
(งปม. 30,470,000 

บาท)

โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

14. โครงการแกไขและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําหวยขุนฝาง

(กอสรางฝายปางวัวพรอมอาคารประกอบ)  อันเนือ่ง

มาจากพระราชดําริ ต.ขุนฝาง อ.เมือง

ดําเนินการแลวเสร็จ
(งปม. 17,640,000 

บาท)

โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

15. .โครงการแกไขและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําแมเฉย 

(ฝายตาชื่น)  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ต.ดานนาขาม อ.เมือง  

ดําเนินการแลวเสร็จ
(งปม. 8,348,000 บาท)

โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

16. โครงการแกไขและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําหวยขุนฝาง

(กอสรางฝายหวยดินแดงพรอมอาคารประกอบ)  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ขุนฝาง อ.เมือง

ดําเนินการแลวเสร็จ
(งปม. 14,476,000 บาท)

โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

17. โครงการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพื้นที่เกิดอุทกภัยและดิน

ถลม จ.อุตรดิตถ พื้นที่ที่2 (ลุมน้ําแมเฉย)อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ หมูที่ 7 บานไฮฮา ต.บานดานนาขาม อ.เมือง

ดําเนินการแลวเสร็จ
(งปม. 1,413,000 บาท)

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจงัหวัดฯ

18. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

หมู 10 ต.เลือด อ.ทาปลา 

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม.เขื่อนสิริกิติ์)

กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

19. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และ

โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาใน ร.ร.ตํารวจตระเวน

ชายแดน

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ดําเนินการแลวเสร็จ

(งปม. 167,000 บาท)

ม.ราชภัฎอุตรดิตถ

20. โครงการเสริมสรางเชาวปญญาคนอุตรดิตถทุกวัยให

ปลอดภัยจากโรคขาดสารอาหารไอโอดีน  ป 2552 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.อุตรดิตถ ทุกอําเภอ

ดําเนินการตอเนื่อง
(งปม. 188,000 บาท)

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดฯ



ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบ

21. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียน และเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร และในพื้นที่ แผนภูฟาพัฒนา 

ตามพระราชดําริฯ ป 2550-2559 

    1) ร.ร.บุญธรรม-บุญพริ้ง อ.บานโคก

    2) ร.ร.ยอดโพธิ์ทอง อ.บานโคก

    3) ร.ร.ราชประชานุเคราะห บานงอมสัก  

        ต.ทาแฝก อ.ทาปลา

ดําเนินการตอเนื่อง

 (งปม.กรมควบคุมโรค)

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดฯ

22. โครงการแกไขปญหาและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําแมเฉย 

(ฝายดอนกวาง) ตําบลบานดานนาขาม  อําเภอเมือง

ระหวางดําเนินการ
 (งปม.9,033,000 บาท)

โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

23. โครงการแกไขปญหาและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําหวยแมเฉย 

(กอสรางฝายหวยหญายุง พรอมระบบสงน้ํา)ตําบลขุนฝาง  

อําเภอเมือง

ระหวางดําเนินการ
(งปม. 10,999,200 บาท)

โครงการชลประทาน

อุตรดิตถ

รวม 23 โครงการ  งบประมาณ 128,435,518.00 บาท





โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืนเขื่อนสิริกิติ์
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เลขที่ 40 หมู 10 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา

โดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์

เปนโครงการตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว



โครงการที่ไดจัดตั้งโดยเขื่อนสิริกิติ์ กฟผ. ป 2547  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 6 รอบ



- เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎร

ในเขตชุมชนรอบโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิริกิติ์ โดยการ

นอมแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาขยายผล

- เพื่อสงเสริมใหความรูแกราษฎรให

ดําเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งผูที่นอมนําไปใชเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตยอมมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
เปนโครงการตอเนื่องมาตั้งแตป 2547 – ปจจุบัน



ใชงบประมาณป 2552 จาํนวน 324,000 บาท จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
นอกจากนัน้ยังไดรับสนับสนนุงบประมาณบางสวน  จากงานมวลชนสัมพันธของเขื่อนสิริกิติ์

ครัวเรือน/พื้นที่รับประโยชน
ชุมชนรอบโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนสิริกิติ์ในเขตพื้นที่

อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ และเปนแหลงเรียนรูใหกับประชาชน



โครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธาร และฝายชะลอน้ํา 

ต.บานโคก อ.บานโคก ในอุทยานแหงชาติภูสอยดาว พื้นที่ลุมน้ําของหวยน้ําแพ

โดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ

ใชงบประมาณ จาํนวน 990,120 บาท

เปนโครงการตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว



       - เปนโครงการสรางฝายตนน้ําและฝายชะลอ
น้ํา
100 แหง และฝายตนน้ําแบบกึ่งถาวร 15 แหง 
ดําเนินการเพื่อ
            1. ชะลอการไหลของน้ํา ดกัตะกอน ตาม
ลําหวยสาขาที่เปนตนน้ําของลุมน้ําแพ
            2. สรางฝายตนน้ําแบบตางๆ ที่
เหมาะสม
ั ปิ ศ ื่ ั ้ํ  ส   ้ํ ิ ิ



3. เพื่อเพิ่มความชุมชื้นของปา ทําใหสภาพปา
    มีความสมบูรณขึ้น และระบบนเิวศในพื้นที่มี
    ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้น



โครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะ และบําบัดน้ําเสีย

ตามแนวพระราชดําริ ภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

เปนโครงการตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ใชงบประมาณ จาํนวน 300,000 บาท



แผนปฏิบัติงาน ประจําป 2552
1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง 



2. การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แปลงสาธิตฯ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะ

           และบําบัดน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ ศูนยภาคเหนือ จ.อุตรดิตถ



3. สงเสรมิ พัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพงานวจิัย 4. การสงเสรมิความรูดานสิ่งแวดลอมสูชุมชน 



6. การประชาสัมพันธงานดานสิ่งแวดลอมสูชุมชน5. การถายทอดเทคโนโลยีการกาํจดัขยะ
และบําบดัน้าํเสียตามแนวพระราชดาํริสูชุมชน



โครงการทดลองหมูบานประมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

บานหวยเจริญ หมู 8 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา โดย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ

ใชงบประมาณ จาํนวน 324,929.69 บาท

เปนโครงการอนัเนื่องพระราชดาํริของสมเดจ็พระนางเจาสิรกิิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 



     - เปนโครงการสงเสริมการเลี้ยงปลา
ทับทิมในกระชัง ปจจบุนัมรีาษฎรในโครงการ 
9 ครอบครัว มีความพรอมทีจ่ะเลี้ยงปลา 5 
ครอบครัว 
     - สภาพแพเดมิม ี28 หลัง จมน้าํรือ้ถอน

แลว
6 หลัง คงเหลือ 22 หลัง และจัดทาํเปนแพที่
พัก
นักทองเที่ยว (Home Stay) จํานวน 6 หลัง



     - โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ป 2552 
จํานวน 3 รุน แตละรุนใชเวลาประมาณ 4 – 5

เดอืน ในอัตราเฉลี่ยครอบครัวละ กระชังๆ ละ 
1,500 ตัว

- รุนที่ 1 พ.ย. 51 – เม.ย. 52
- รุนที่ 2 พ.ค. 51 – ส.ค. 52

- รุนที่ 3 ก.ย. 51 - ปจจบุัน




