
 42 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม ่

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1.  จัดหาน้ําให้โครงการหลวง 
 หนองหอย  (ฝายต้นน้ําแม่รวก)   
 ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  
พ.ศ. 2513 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน้าํ
สนับสนนุพื้นที่การเกษตร 600 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

2. จัดหาน้ําให้โครงการหลวง   
 ดอยขาง ตําบลม่อนปนิ   
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :   จัดหาน้ํา
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.1 ฝายตน้น้าํอ่างขาง 4 แห่ง                    
  บ้านโครงการหลวง   
  ตําบลม่อนปิน่  อําเภอฝาง 

- ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : จัดหาน้ํา
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.2 ฝายตน้น้าํลําธาร 8 แห่ง  
  (อ่างขาง) บา้นโครงการหลวง         
  ตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

1 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้ํา
สนับสนนุพื้นที่การเกษตร  321 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.3 จัดหาน้ําโครงการหลวง  
  อ่างขาง ตําบลม่อนปิ่น  
  อําเภอฝาง 

- ลักษณะโครงการ: พัฒนาแหล่งน้ํา  
ประโยชน์ของโครงการ :   จัดหาน้ํา
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

3. ฝายห้วยแม่ใน                 
 ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุน
พื้นที่ทาํการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 
ตลอดจนสร้างความชุ่มชืน้ให้แก่พื้นที่ปาุ
บริเวณใกล้เคียง 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

4.  จัดหาน้ําให้โครงการหลวง 
 แม่สาใหม่ (ฝาย) ตําบลโปุงแยง  
 อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  

 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน้ํา
ให้กิจกรรมภายในโครงการฯ ตลอดจน
พื้นที่การเกษตร 600 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5. เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล  
 ตําบลช่อแล อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ :  เข่ือน    
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้าํเข้าสู่
พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ  
30,000 ไร่ และสามารถผลิต
กระแสไฟฟูาได้ 24.50 ล้านกิโลวัตต์ 
ตลอดจนเป็นแหลง่ประมงน้ําจืดขนาด
ใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.1 อ่างเก็บน้ําแม่งัดสมบูรณช์ล 
  (ก่อสร้างโรงสบูน้าํพร้อม 
  ระบบ) บ้านปฏิรูปที่ดิน 
  ปุาแม่แตง (บ้านภูดิน)  
  ตําบลแม่หอพระ  
  อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                     

(ฎีกา)                                   
14 มีนาคม 2532 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน้าํ   
ประโยชน์ของโครงการ :  สูบน้าํสนบัสน
ถนพืน้ที่การเกษตร 4,750 ไร ่และน้ําใน
การอุปโภค บริโภคให้ราษฎร 151 
ครัวเรือน 604 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

6. อ่างเก็บน้ําห้วยภูดนิ บ้านภูดนิ  
 ตําบลแม่หอพระ  อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ   
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน้ํา
ให้พื้นที่เพาะปลูกจํานวน 400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

7.  อ่างเก็บน้ําแม่แพง ตาํบลแม่ปั๋ง  
 อําเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2518  

 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนน้ํา
ให้พื้นที่เพาะปลูกกว่า  2,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

8. จัดหาน้ําบ้านแม่โถ บา้นแมโ่ถ  
 ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  บ่อเก็บน้ํา   
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนน้ํา
ให้พื้นที่ทําการเพาะปลูกของราษฎรใน
พื้นที ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

9.  อ่างเก็บน้ําดอยปุย (ปรบัปรุง 
 บ่อพักน้ํา) ตาํบลสุเทพ  
 อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : เก็บกักน้ํา
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

10. บ่อเก็บน้ําดอยปาุคา  
 ตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  เก็บกักน้ํา
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

11. จัดหาน้ําให้หมู่บ้านสหกรณ์ 
 สันกําแพง ตาํบลห้วยแก้ว  
 อําเภอสันกําแพง  

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

4 มีนาคม พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา    
ประโยชน์ของโครงการ : จัดหาน้ํา
สนับสนนุพื้นที่ทําการเกษตรกว่า  
4,000 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

12. ระบบผนัน้าํจากฝายตน้ตองมา 
 ลงอ่างสหกรณ์ 6 บ้านสหกรณ์           
 ตําบลบ้านสหกรณ์  
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

4 มีนาคม พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ :  ระบบท่อสง่น้ํา  
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน้าํ
สนับสนนุพื้นที่ทําการเกษตร  500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

13. หมู่บ้านสหกรณ์สนักําแพง 
 (ก่อสร้างระบบชลประทาน
 ประสิทธิภาพสูงในแปลงสาธิต  
 85 ไร่) บ้านสหกรณ์  
 ตําบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

4 มีนาคม พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา    
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน้ํา
ให้พื้นที่ทําการเกษตร 85 ไร ่  และน้าํใน
การอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร  770 
ครัวเรือน 2,865 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

14. ฝายห้วยนมนาง บ้านท่ามะแกง 
 ตําบลท่าตอน  อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน้ํา
ให้พื้นที่ทําการเกษตร  1,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

15. อ่างเก็บน้ําห้วยมะนาว  
 ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา    
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน้ํา
ให้พื้นที่ทําการเกษตรกว่า 6,000 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 15.1 อ่างเก็บน้ําห้วยมะนาว  
  (ก่อสร้างระบบผันน้ําเข้าสู่ 
  อ่างเก็บน้ําห้วยมะนาว)  
  บ้านใหม่สวรรค์ ตําบล 
  บ้านกาด กิ่งอําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

10 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : ฝายและระบบสง่น้าํ    
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน้าํ
สนับสนนุพื้นที่ทําการเกษตรกว่า  
4,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 15.2 ระบบสง่น้าํ ฝั่งขวา - ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

16. ฝายห้วยผึ้ง ตําบลบา้นกาด               
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน้ํา
ให้พื้นที่การเกษตรกว่า 6,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

17. ฝายตน้น้าํห้วยปุาเลา 2 แห่ง 
 บ้านชาวเขาห้วยปุาเลา  
 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา   
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนน้ํา
ให้พื้นที่ทําการเพาะปลูกแก่ราษฎร  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

18. จัดหาน้ําให้ชาวเขาห้วยปาุเลา 
 บ้านชาวเขา ตําบลสะเมิงใต้  
 อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน้ํา
ให้พื้นที่ทําการเกษตร 300 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

19. ฝายแม่ฮา่งขวาและระบบส่งน้าํ 
  บ้านแม่ฮ่าง  ตําบลแม่สาว  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน้ํา
ให้พื้นที่ทําการเกษตร 1,500 ไร่      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

20. ฝายกาวลีะและระบบส่งน้ํา  
 บ้านแม่ฮ่าง ตําบลแม่สาว   
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

21. ฝายแม่ฮา่งซา้ย  
 บ้านแม่ฮ่าง ตําบลแม่สาว  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้ํา
ช่วยเหลือพื้นที่ทาํการเกษตร 550 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

22. ฝายตน้น้าํห้วยศาลา 2 แห่ง  
 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรใน
พื้นที ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

23. ฝายห้วยศาลา                   
 บ้านห้วยศาลา ตําบลท่าตอน  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน้าํ
ช่วยเหลือพื้นที่ทาํการเกษตร 800 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

24. ฝายห้วยแม่บอน            
 บ้านห้วยบอน ตําบลเวียง  
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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



 46 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

25. ฝายห้วยง ูบ้านห้วยงู   
 ตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้ํา
สนับสนนุพื้นที่ทําการเกษตร 500 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

26. อ่างเก็บน้ําแม่ตบู ตําบลโปุงทุ่ง  
 อําเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้าํเพื่อ
การเกษตรในระบบส่งน้ําของอ่างเก็บน้ํา
แม่ตูบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
การเพิ่มปริมาณน้าํต้นทนุ  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

27. อ่างเก็บน้ําแม่ตบูพร้อมระบบ 
 ผันน้าํจากอ่างเก็บน้ําแม่หาด  
 ตําบลโปงุทุ่ง อําเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา    
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน้ํา
ให้พื้นที่การเกษตรกว่า 26,000 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 27.1 พัฒนาพืน้ที่อําเภอดอยเต่า 
  อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
  (งานผันน้ําจากอ่างเก็บน้ํา 
  แม่หาดมาเติมอ่างเก็บน้าํ 
  แม่ตูบ) ตําบลโปุงทุ่ง  
  อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  คลองส่งน้าํ   
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน้าํให้พื้นที่
ทําการเกษตรกว่า 4,000 ไร ่และน้ํา
สําหรับอุปโภคบรโิภคให้แก่ราษฎร 500 
ครัวเรือน 2,200 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

28. ฝายแม่งาม 
 บ้านเมืองงาม ตําบลท่าตอน  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

29. อ่างเก็บน้ําวงัดิน  
 บ้านวังดิน ตําบลแม่อาย  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ  
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

30. ฝายแม่บวนใต ้ 
 บ้านแมบ่วนใต้ ตาํบลดอยเต่า  
 อําเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

31. ฝายแม่บวนเหนือ  
 บ้านแม่บวนเหนือ ตําบลดอยเต่า  
 อําเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

32. ฝายตน้น้าํดอยสุเทพ 3 แห่ง  
 บ้านพระตําหนัก ตาํบลสุเทพ  
 อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 



 47 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 32.1 ปรับปรุงบ่อพักน้ํา 
  ดอยสุเทพ บ้านพระตาํหนัก  
  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  บ่อพักน้ํา   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.2 ฝายและบ่อพักน้าํ 
  ดอยสุเทพ บ้านพระตาํหนัก  
  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                   
พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.3 ฝายดอยสุเทพ  
  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.4 ปรับปรุงอ่างเก็บน้ํา 
  พระตําหนักภูพิงค์  
  บ้านพระตําหนัก      
  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

- ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.5 ท่อส่งน้ําจากฝายดอยปุย 
  ถึงบ่อพักน้ําดบิ 
  พระตําหนักภูพิงค์  
  บ้านพระตําหนัก 
  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

- 
 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.6 ปรับปรุงจัดหาน้าํให้ 
  พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน ์
   บ้านพระตําหนัก  
  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                   

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 32.7 ฝายเก็บกักน้ําบริเวณ 
  ดอยสุเทพ (ฝายเก็บกักน้าํ  
  5 แห่ง) บ้านพระตําหนัก  
  ตําบลสุเทพ อําเภอหางดง  
  และเมือง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                           

5 มีนาคม พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ :  ฝายขนาดเล็กตาม
ร่องน้ํา   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 32.8 จัดหาน้ําอ่างเก็บน้ําภูพิงค์                  
  บ้านพระตําหนัก  
  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                   

5 มีนาคม พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํ   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 32.9 ฝายเก็บกักน้ําดอยสุเทพ  
  26 แห่ง บ้านพระตาํหนัก       
  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                           

5 มีนาคม พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 
 
 
 



 48 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 32.10 ปรับปรุงบริเวณที่เกิดการ 
  ทรุดตัวและพังทลายของ 
  ดินในบริเวณพระตาํหนัก 
  ภูพิงค์ราชนิเวศน์  
  ตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                 

(ฎีกา)                       
21 มกราคม พ.ศ. 2545 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

33. ฝายตน้น้าํแม่รวก                
 บ้านหนองหอย  ตําบลโปุงแยง          
 อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝายเพื่อการอุปโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

34. อ่างเก็บน้ําแม่จอกหลวง           
 ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํเพื่อการ
อุปโภค   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

35. อ่างเก็บน้ําแม่สาใหม่  
 บ้านแมส่าใหม่ ตําบลโปุงแยง  
 อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 35.1 ปรับปรุงระบบส่งน้าํ 
  แม่สาใหม่ บ้านแม่สาใหม่  
  ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริม 

- หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

36. สะพานข้ามลาํน้าํแม่ตื่น  
 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  สะพานข้ามน้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 36.1 ฝายแม่ตื่น (ตอนบน)  
  บ้านสบอมแฮด  
  ตําบลอมก๋อย  
  อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                            

2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

37. ฝายห้วยแม่ปาน (ตอนบน)  
 บ้านแมป่าน ตําบลช่างเคิ่ง  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  1,000 ไร ่   
40 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

38. ฝายแม่จอนหลวง 
 บ้านแม่จอนหลวง  
 ตําบลแมน่าจร  อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่   
260 ครัวเรือน      
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
 



 49 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

39. ฝายห้วยแม่ศึก  
 บ้านแม่ศึก ตาํบลแม่ศึก  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร ่    
117 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

40. ฝายแม่มะลอ   
 บ้านแม่วาก ตําบลแมน่าจร   
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่    
75 ครัวเรือน 350 คน      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

41. ฝายแม่วาก  
 บ้านสบวาก ตําบลแมน่าจร  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่     
55 ครัวเรือน 306 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

42. ฝายแม่ปาน (แม่ปวน)  
 บ้านบ้านใหม่  ตําบลชา่งเคิ่ง  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชนข์องโครงการ :  900 ไร ่    
39 ครัวเรือน 80 คน      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

43. ฝายแม่อวมตอนบน  
 บ้านทุ่งยาว ตําบลช่างเคิ่ง  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่     
170 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

44. ฝายแม่อวมตอนลา่ง  
 บ้านต่อเรือ ตําบลชา่งเคิ่ง   
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

45. ฝายกองแขก  ตําบลบ้านทบั   
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

46. ฝายยางเปียง บ้านยางเปียง  
 ตําบลยางเปยีง  
 อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

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

47. ฝายแม่ต๋อม (ตอนบน)                  
 บ้านยางเปาเหนือ ตําบลอมก๋อย                
 อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

48. ฝายแม่ต๋อม (ตอนลา่ง)  
 บ้านอมก๋อย ตําบลอมก๋อย  
 อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่     
หน่วยงานรบัผิดชอบ : กรมชลประทาน 



 50 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

49. ฝายสักหลัก 
 บ้านบ้านหลวง ตาํบลอมก๋อย              
 อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

50. ฝายอมแฮด 
 ตําบลอมก๋อย   
 อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

51. ฝายผาปนูหลวง (ปูุหลวง)  
 บ้านห้วยหลวง ตําบลอมก๋อย  
 อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

52. ท่อลอดเหมืองแม่ฮ่างขวา  
 บ้านแม่ฮ่าง ตําบลแม่สาว   
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  อาคารท่อลอด 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

53. ฝายห้วยทราย  
 บ้านนาหึก ตําบลโปุงแยง   
 อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

54. ฝายแม่ละมีด  
 ตําบลอมก๋อย  
 อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  650 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

55. อ่างเก็บน้ําสหกรณ์สันกําแพง 
  ตําบลห้วยแก้ว  อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

56. อ่างเก็บน้ําห้วยเสี้ยว  
 บ้านห้วยเสี้ยว ตําบลหางดง   
 อําเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

7 มีนาคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

57. อ่างเก็บน้ําห้วยโก๋ง (อ่างเก็บน้าํ 
 ห้วยขมิ้น 3) บ้านปาุไม้  
 ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

10 มีนาคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

58. ฝายห้วยขี้มูก  
 บา้นแม่ขี้มูก ตําบลบ้านทับ   
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่48 
ครัวเรือน 197 คน    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

59. ฝายวัดจนัทร์  (บ้านเด่น)  
 บ้านวัดจันทร์ ตําบลบา้นจนัทร์               
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 



 51 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

60. ฝายห้วยฮ่อม   
 บ้านสถานีบา้นปางดะ   
 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

61. บ่อพักน้ําสถานีพฒันาปางดะ                
 บ้านสถานีบา้นปางดะ  
 ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  บ่อพักน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

62. อ่างเก็บน้ําห้วยซูซาน  
 บ้านไม้ปาุ ตาํบลสะเมิงเหนือ    
 อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

6 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

63. ฝายแม่ขนนิใต้   
 ตําบลหางดง 
 อําเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

64. ฝายทุ่งเริง  
 ตําบลบ้านปง  
 อําเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

65. อ่างเก็บน้ําห้วยปลากา้ง 
 ตําบลสะเมิงใต้    
 อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

23 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

66. ฝายสิริภูม ิ  
 ตําบลบา้นหลวง                
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

67. ฝายดอยหัวเสือและระบบ 
  ตําบลบา้นหลวง   
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 67.1 อ่างเก็บน้ําดอยหัวเสือ  
  ตําบลบา้นหลวง   
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                            

9 มีนาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

68. ฝายทดน้ํา  
 บ้านแมส่ลัก  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

69. ฝายทดน้ําห้วยขี้ติ้ว  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 
 
 



 52 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

70. อ่างเก็บน้ําหนองขี้นกยาง                        
 ตําบลแม่นาวาง  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

71. ฝายปาุแดง  (ห้วยม่วง)   
 ตําบลบา้นหลวง  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  706 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

72. ฝายทดน้ําห้วยม่วง  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

73. อ่างเก็บน้ําห้วยม่วง  
 ตําบลแม่นาวาง   
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
ประโยชน์ของโครงการ : 6,000 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

74. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  
 (ระบบส่งน้าํ) ตาํบลม่อนปิน่  
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  70 หมู่บ้าน      
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

75. ฝายห้วยงู 2 พร้อมระบบ  
 บ้านปุาคา ตําบลม่อนปิ่น 
  อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  280 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

76. อ่างเก็บน้ําทุง่เลา             
 บ้านชาวเขา ตําบลสะเมิงใต้             
 อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

77. อ่างเก็บน้ําห้วยบอน  
 บ้านห้วยบอน ตําบลเวียง  
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

78. อ่างเก็บน้ํา  
 บ้านแม่เมืองน้อย                
 ตําบลแม่นาวาง อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

79. อ่างเก็บน้ําห้วยช้างสี (ขี้ติ้ว 2)  
 (ก่อสร้างทํานบดินและอาคาร
 ประกอบ) บ้านคายนอก                
 ตําบลแม่นาวาง  อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา)                              
5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํและ
อาคารท่อลอด 
ประโยชน์ของโครงการ : 6,000 ไร่ 
1,924 ครัวเรือน 13,400 คน      
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
 



 53 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

80. อ่างเก็บน้ําบ้านปาุก๊อ  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

81. อ่างเก็บน้ําแมน่าวาง  
 ตําบลบา้นหลวง   
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

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

82. อ่างเก็บน้ํา  
 บ้านกองทราย ตําบลยางคราม  
 อําเภอดอยหล่อ 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

11 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

83. อ่างเก็บน้ําห้วยโปุงจ้อ  
 ตําบลสันตสิุข  
 อําเภอดอยหล่อ 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

11 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 10,000 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

84. ฝายปางอุ๋งลูก 4  
 บ้านปางอุ๋ง  ตําบลแม่ศึก  
 อําเภอแมแ่จ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
245 ครัวเรือน    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

85. ฝายปาุเก๊ียะ 1                 
 บ้านปางอุ๋ง ตําบลแม่ศึก                     
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายและประปา
ชนบท  
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

86. ฝายทดน้ํา บ้านปางอุ๋ง 1  
 ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

87. ฝายทดน้ํา บ้านปางอุ๋ง 2  
 ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

88. ฝายทดน้ํา บ้านปางอุ๋ง 3  
 ตําบลแมศ่ึก อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

89. ฝายทดน้ํา บ้านปางอุ๋ง 6  
 ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

90. ฝายทดน้ําปุาเก๊ียะ 2   
 ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 



 54 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

91. อ่างเก็บน้ําห้วยขมิ้น 3  
 ตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

21 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

92. อ่างเก็บน้ําห้วยขมิ้น  
 (แม่ทาเหนือ) บ้านห้วยน้ําดิน             
 ตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

21 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ   
ประโยชน์ของโครงการ :  550 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

93. ฝายทดน้ําห้วยขมิ้น 1   
 ตําบลทาเหนือ อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

21 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

94. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ฉีก  
 บ้านปุาม่วง ตําบลทาเหนือ   
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

21 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ   
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

95. ฝายทดน้ําห้วยน้ําขุ่น  
 ตําบลแม่ทา  อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

21 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

96. อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําขุ่น  
 บ้านท่าม่อน ตําบลแม่ทา  
 อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

21 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : 500 ไร ่
487 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

97. ฝายปางอุ๋ง (ตอนบน)  
 บ้านแม้วปางอุ๋ง ตําบลแม่ศึก              
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝายและสระเก็บน้ํา  
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
245 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

98. ฝายทดน้ําห้วยซูซาน  
 ตําบลสะเมิงเหนือ  
 อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 
check ป ี

ลักษณะโครงการ :  ฝาย   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

99. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่เย็น  
 ตําบลดอนแก้ว  
 อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 800 ไร่ 
            

100. อ่างเก็บน้ํา 
 บ้านสันหนอง บ้านปาุเท้อ  
 ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํและ
ระบบสง่น้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,500 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
 



 55 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

101. ฝายแม่มูด   
 ตําบลแม่วิน               
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 392 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

102. ฝายแม่ปวย   
 ตําบลแม่วิน                
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 500 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 102.1 ฝายห้วยแม่ปวย 
  พร้อมระบบส่งน้ํา  
  (ก่อสร้างระบบส่งน้ํา 
  ฝายห้วยแม่ปวย)  
  บ้านประตูเมือง  
  ตําบลแม่วนิ   
  อําเภอแม่วาง 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี        

(ฎีกา)                                   
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 30 ครัวเรือน 
180 คน 2 หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

103. ฝายแม่วิน   
 ตําบลแม่วิน             
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 550 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

104. ฝายห้วยหยวก                   
 ตําบลแม่วิน   
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

105. ฝายทดน้ําแมส่ะปฺอก  
 ตําบลแม่วิน   
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 105.1 ฝายแม่สะปฺอก  
  บ้านแม่สะปฺอก  
  ตําบลแม่วิน 
  อําเภอแม่วาง 

 พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527   

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 600 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 105.2 ฝายแม่สะปฺอก 1 และ 
  ระบบส่งน้ํา  
  บ้านแม่สะปฺอก                
  ตําบลแม่วิน    
  อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 50 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

106. อ่างเก็บน้ํา บ้านทุ่งหลวง  
 ตําบลแม่วิน  
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน          
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

107. ฝายทดน้ําแมป่อย  
 ตําบลแม่วิน   
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

108. ขุดและดาดเหมืองห้วยแห้ง  
 บ้านแม้วขนุกลาง    
 ตําบลบา้นหลวง             
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

23 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

109. ฝายห้วยแห้ง 2 
 ตําบลบา้นหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

110. ฝายห้วยแห้ง 3               
 ตําบลบา้นหลวง   
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

24 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

111. ฝายห้วยแห้ง 4 
 ตําบลบา้นหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

112. ฝายแม่กลางพาดและระบบ                                 
 บ้านแมว้ขุนกลาง   
 ตําบลบา้นหลวง 
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

113. อ่างเก็บน้ําแม่กลางพาด 
 ตําบลบา้นหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

114. อ่างเก็บน้ํา                     
 บ้านผาหมอน ตาํบลบา้นหลวง 
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

115. ฝายทดน้ําห้วยน้ําริน  
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

116. อ่างเก็บน้ําแม่หยวกน้อย                      
 ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

3 มีนาคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

117. ฝายห้วยขมิ้น 
 ตําบลทาเหนือ  
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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118. ฝายขุนแม่แตงพร้อมระบบ                 
 ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 500 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

119. ฝายแม่แกน้อย  
 ตําบลเมืองนะ 
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

120. ฝายห้วยขมิ้น               
 บ้านห้วยน้ําดิน ตําบลทาเหนือ              
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

121. อ่างเก็บน้ําห้วยบอน  
 บ้านหัวทุง่ ตําบลแม่ทา  
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

122. อ่างเก็บน้าํห้วยบอนและระบบ   
 บ้านหัวทุง่ ตําบลแม่ทา  
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํและ
ระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

123. อ่างเก็บน้ําห้วยฝึก  
 บ้านปุาไม้ ตําบลออนกลาง   
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

124. ฝายแม่ปาน (อีนอ)  
 ตําบลช่างเคิ่ง  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

18 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

125. อ่างเก็บน้ําบ้านโม่งหลวง                
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

126. อ่างเก็บน้ํา บ้านโม่งน้อย  
 ตําบลท่าผา  อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

127. ฝายโมง่น้อย                 
 บ้านโม่งน้อย  ตําบลกองแขก              
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝุาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ไร ่
50 ครัวเรือน 

128. ฝายห้วยอมขูด              
 ตําบลกองแขก  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 250 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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129. อ่างเก็บน้ําบ้านห้วยลึก  
 บ้านห้วยลึก ตําบลปงิโค้ง             
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

130. ฝายทดน้ําดอยถ้ําแกลบ 
 ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

131. ฝายขุนวาง 1 
 ตําบลแม่วิน   
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 350 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

132. ฝายและระบบขุนวาง                         
 (สถานีเกษตรที่สงูขุนวาง)  
 บ้านขุนวาง  ตําบลแม่วิน   
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร ่
80 ครัวเรือน 400 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

133. ฝายขุนวาง 2 
 บ้านขุนวาง ตําบลแม่วิน  
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่ 
115 ครัวเรือน 850 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

134. เข่ือนแม่กวงอุดมธารา  
 ตําบลลวงเหนือ  
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

4 มีนาคม พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ :  เข่ือน 
ประโยชน์ของโครงการ :  175,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

135. ฝายโมง่หลวง                
 บ้านโม่งหลวง   
 ตําบลกองแขก   
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
150 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 135.1 พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม  
  (ระบบส่งน้าํและ 
  ถังเก็บน้ําฝายโม่งหลวง)  
  บ้านโม่งหลวง  
  ตําบลกองแขก  
  อําเภอแม่แจ่ม 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                         
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : ฝายและประปา
ชนบท 
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร่  
70 ครัวเรือน 450 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

136. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่นาเกิน                        
 ตําบลออนเหนือ 
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน         
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137. ฝายห้วยกาวลิะพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ ตําบลแม่สาว  
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

138. ระบบสง่น้าํบา้นแม่โถ  
 บ้านแมโ่ถ ตําบลบ่อสลี  
 อําเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

139. ระบบสง่น้าํห้วยตึงเฒา่                      
 บ้านห้วยตงึเฒ่า ตาํบลดอนแก้ว                  
 อําเภอแม่ริม 
 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 3,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 139.1 อ่างเก็บน้ําห้วยตึงเฒ่า  
  บ้านห้วยตงึเฒ่า  
  ตําบลดอนแก้ว          
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 139.2 จัดหาน้ําให้หมู่บ้าน 
  ตัวอย่างห้วยตึงเฒา่  
  บ้านห้วยตงึเฒ่า  
  ตําบลดอนแก้ว   
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

140. ฝายแม่เย็นพร้อมระบบ  
 บ้านห้วยตงึเฒ่า ตาํบลดอนแก้ว   
 อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  3,100 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

141. อ่างเก็บน้ําบวกจั่น  
 บ้านบวกจั่น ตําบลโปุงแยง  
 อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  50 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

142. ฝายบา้นหลวงและระบบ 
  (ห้วยงู) บา้นขอบด้ง หรือ 
 บ้านคุ้ม ตาํบลแม่งอน อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                    

1 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

143. ฝายปาุคาพร้อมระบบ  
 บ้านดอยปุาคา ตําบลม่อนปิน  
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                    

1 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

144. ฝายและระบบส่งน้ําบ้านหลวง  
 บ้านคุ้ม ตาํบลม่อนปนิ  
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                    

1 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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145. ฝายห้วยแม่แกนพร้อมระบบ  
 บ้านแม่แกน ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                    

12 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

146. อ่างเก็บน้ําบ้านบงใหม่  
 บ้านแกน้อย ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

12 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่  
200 ครัวเรือน 1,000 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 146.1 ฝายแม่แกน  
  (ปรับปรุงระบบส่งน้ํา 
  ของอ่างเก็บน้ํา 
  บ้านบงใหม่)  
  บ้านบงใหม่ 
  ตําบลเมืองนะ          
  อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมาร ี                 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  ระบบน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่  
32 ครัวเรือน 162 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

147. ระบบสง่น้าํและปรับปรุง 
 โรงสูบน้ํา บ้านแม่โถ บา้นแม่โถ         
 ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                          

พ.ศ. 2525 check ปี 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  3,000 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

148. บ่อพักน้ําสถานีเกษตรที่สูง 
 ขุนวาง บ้านขุนวาง  
 ตําบลแม่วนิ  อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                    

- 

ลักษณะโครงการ :  บ่อพักน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
110 ครัวเรือน 850 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

149. ฝายบา้นขอนม่วง (จัดหาน้ํา 
 สนับสนนุราษฎรบา้นขอนม่วง)                
 บ้านขอนม่วง ตําบลปุาไหน  
 อําเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

150. ฝายขุนปิง บา้นขนุปิง  
 ตําบลเมืองนะ 
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                    
พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

151. ฝายแม่เก๋ียง บา้นแม่เกี๋ยง  
 ตําบลเมืองนะ 
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                          
พ.ศ. 2525 

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

152. ซ่อมแซมบ้านตระไคร้  
 (ฝายบ้านแม่ตะไคร้)  
 บ้านแม่ตะไคร้  ตาํบลทาเหนือ   
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 
พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :  ระบบรางรนิ 
ประโยชน์ของโครงการ :  70 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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 152.1 อ่างเก็บน้ํา 
  บ้านแม่ตระไคร้  
  ตําบลทาเหนือ  
  อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

12 มกราคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 152.2 ท่อส่งน้ําและบ่อพักน้ํา 
  อ่างเก็บน้ําห้วยขมิ้น  
  บ้านห้วยน้ําดนิ  
  ตําบลทาเหนือ  
  อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

22 มกราคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ระบบท่อสง่น้ํา 
และบ่อพักน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

153. ฝายแม่สาน้อย  
 บ้านแมส่าน้อย ตําบลโปุงแยง   
 อําเภอแม่ริม    

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

154. ฝายห้วยจันทร์ บ้านวัดจนัทร์                  
 ตําบลบ้านจนัทร ์ 
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

155. ฝายห้วยบง 1 บ้านเด่น  
 ตําบลบ้านจนัทร์  
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

156. ฝายห้วยบง 2  
 บ้านหนองเจ็ดหน่วย  
 ตําบลบ้านจนัทร์                            
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  240 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 156.1 ระบบสง่น้าํ                            
  ฝายห้วยบง 2   
  บ้านหนองเจ็ดหน่วย 
  ตําบลบ้านจนัทร ์ 
  อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  240 ไร่  
374 ครัวเรือน 7,000 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

157. อ่างเก็บน้ําห้วยหอย  
 (ห้วยบา้นรา้ว)  บา้นวัดจนัทร์  
 ตําบลบ้านจนัทร์                      
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

158. ฝายห้วยฮ่อม บ้านห้วยฮ่อม              
 ตําบลบ้านจนัทร ์ 
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
25 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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159. อ่างเก็บน้าํห้วยจนัทร ์ 
 (ห้วยอ้อ) บ้านวัดจนัทร์  
 ตําบลบ้านจนัทร์                     
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

160. จัดหาน้ําให้หมู่บ้านสบแม่รวม  
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

161. ระบบส่งน้าํจากถ้าํน้าํ  
 ตําบลบ้านปง  
 อําเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525  

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

162. อ่างเก็บน้ําห้วยเพยีงดนิ  
 บ้านสันปุาขา่ ตําบลเวียง  
 อําเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
86 ครัวเรือน 800 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

163. อ่างเก็บน้ําแม่เฮี้ยน  
 บ้านห้วยเฮีย้น ตาํบลเวียง  
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

- 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 13,465 ไร่ 
50 ครัวเรือน 270 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

164. ถังพักน้ําสถานีทดลอง 
 เกษตรหลวง บ้านคุ้ม  
 ตําบลม่อนปิน่ อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  สระเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

165. ฝายทดน้ําแม่กืมหลวง               
 อําเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

166. ฝายบา้นปุาคา (บา้นหลวง)  
 ตําบลม่อนปนิ อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

167. อ่างเก็บน้ําบ้านลาน  
 ตําบลม่วงชุม อําเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

168. อ่างเก็บน้ําน้ําเหมือง  
 ตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน          
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169. อ่างเก็บน้ําบ้านม่อนปนิ 
 ตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

170. อ่างเก็บน้ําแม่ใจ 
 ตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

171. อ่างเกบ็น้าํห้วยต้นผึ้ง  
 ตําบลม่อนปิน อําเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

172. อ่างเก็บน้ําแม่กืมหลวง                     
 อําเภอแม่อาย 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

173. อ่างเก็บน้ําดอยสามหมื่น 
 บ้านดอยสามหมื่น  
 ตําบลเมืองแหง              
 อําเภอเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

174. อ่างเก็บน้ําดอยสามหมื่นน้อย            
 บ้านดอยสามหมื่นน้อย  
 ตําบลเมืองแหง  
 อําเภอเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

175. อ่างเก็บน้ํา บ้านสามหมื่น                
 ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

176. อ่างเก็บน้ําแม่แกน  
 ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

177. อ่างเก็บน้ําดอยสามหมื่น 2                   
 ตําบลเมืองแหง  
 อําเภอเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

178. อ่างเก็บน้ําห้วยขมิ้น  
 บ้านโปงุกุ่ม ตําบลปาุเมี่ยง  
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

8 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

179. อ่างเก็บน้ําห้วยฮ่องไคร้ 1                       
 ตําบลปุาเมี่ยง  
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

8 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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 179.1 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 2  
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

8 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.2 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 7  
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

8 มีนาคม พ.ศ. 2526                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.3 ระบบท่อผนัน้าํ 
  ห้วยแม่ลายไป   
  อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 1  
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      
พ.ศ. 2527                 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.4 อ่างเก็บน้ํา           
  ห้วยฮ่องไคร้ 4  
  (ได้จากการทาํถนน)               
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.5 ฝายเก็บกักน้ํา 
  ตามสาขา ห้วยฮ่องไคร้  
  250 แห่ง ตําบลปาุเมี่ยง 
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.6 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 8  
  (ได้จากการทาํถนน)  
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.7 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 3  
  (ได้จากการทาํถนน)           
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 
 
 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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 179.8 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 5  
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.9 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 6  
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.10 ฝายหินก่อ 20 แห่ง 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.11 อ่างเก็บน้ํา           
  ห้วยฮ่องไคร้ 10 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.12 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 11 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.13 อ่างเก็บน้ํา           
  ห้วยฮ่องไคร้ 12 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.14 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 13 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.15 อ่างเก็บน้ํา           
  ห้วยฮ่องไคร้ 14 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.16 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 15 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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 179.17 อ่างเก็บน้ํา           
  ห้วยฮ่องไคร้ 16 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.18 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 9 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.19 ระบบท่อผนัน้าํ 
  อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 1, 9,  
  11 และ 12 
  ตําบลปุาเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

180. อ่างเก็บน้ําบ้านหัวเสือ  
 ตําบลบ้านหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

181. จัดหาน้ําเพื่อการเพาะปลูก 
 พืชที่สูง (ไฮดรอริกแรม)  
 บ้านแม้วขนุกลาง 
 ตําบลบ้านหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  35 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

182. ระบบสง่น้าํห้วยหอย  
 บ้านแม้วขนุกลาง  
 ตําบลบ้านหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

183. ฝายบา้นแม่แอบ 1  
 ตําบลบ้านหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

184. ฝายบา้นแม่แอบ 2  
 ตําบลบ้านหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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185. ฝายแม่กลางพาดลูก 2  
 บ้านแม้วขนุกลาง  
 ตําบลบ้านหลวง                 
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

186. ฝายแม่แอบลูก 3  
 บ้านแม้วขนุกลาง  
 ตําบลบ้านหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  80 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

187. ฝายแม่นะ บา้นแมน่ะ  
 ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         
พ.ศ. 2526 

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

188. จัดหาน้ําบ้านปาุเก๊ียะ  
 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                   
พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํเพื่อการ
อุปโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

189. อ่างเก็บน้ําบ้านหนองกระทิง 
 พร้อมระบบส่งน้ํา  
 ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

190. อ่างเก็บน้ําห้วยปฺุตอนบน 
 พร้อมระบบ ตําบลแม่สอย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

191. อ่างเก็บน้ําห้วยฝาง (บริวาร)  
 ตําบลแมส่อย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

192. จัดหาน้ําให้บา้นหนองหล่ม 
 ตําบลบา้นหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  บ่อเก็บน้ําเพื่อการ
อุปโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

193. อ่างเก็บน้ําห้วยม่วงตอนบน 
 พร้อมระบบ ตําบลแม่สอย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 193.1 ขุดลอกอ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยม่วงตอนบนและ 
  อ่างเก็บน้ําห้วยปุ ฺ
  ตอนบน ตาํบลแมส่อย 
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ                

(ฎีกา)                                    
25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 



 68 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

194. อ่างเก็บน้ําห้วยม่วงตอนลา่ง 
  ตําบลดอยแก้ว  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

195. ฝายห้วยแก้ว  
 บ้านห้วยแก้ว ตาํบลห้วยแก้ว 
 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

196. โครงการหลวงหนองหอย 
  (บ่อพัก) บ้านหนองหอย  
 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ :  บ่อพัก 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

197. ฝายตน้น้าํลําธาร   
 ห้วยขะหมาหลวง 18 แห่ง   
 ตําบลแมส่อย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

198. โรงสูบน้ําบาดาลและระบบ 
 ส่งน้าํ 3 ตําบลแม่สอย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

199. ฝายเก็บกักต้นน้าํ ลาํธาร  
 60 แห่ง ตําบลแม่สอย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

200. โรงสูบน้ําบาดาลและระบบ 
 ส่งน้าํ 1 ตําบลแม่สอย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

201. โรงสูบน้ําบาดาลและระบบ 
 ส่งน้าํ 2 ตําบลแม่สอย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  สูบน้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

202. อ่างเก็บน้ําห้วยผีเสื้อ  
 ตําบลบ้านแปะ  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 

 

 

 

 



 69 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

203. พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําปิง 
 บริเวณรอยต่ออําเภอจอมทอง 
 อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
 และอําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาํพนู 
 ในเขตพื้นที่ตําบลหนองปลาสวาย 
 อําเภอบ้านโฮ่ง ตําบลแมส่อย 
 ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง 
 และตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด  

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 203.1 อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยขะหมาหลวง 
  ตําบลแมส่อย  
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 203.2 อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําอุ่น 
  บ้านห้วยส้ม ตําบลแม่สอย  
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,200 ไร ่
417 ครัวเรือน 2,036 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 203.3 อ่างเก็บน้ําห้วยเขียว 
  ตอนบน ตาํบลแม่สอย 
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        203.4 พัฒนาพื้นที่เกษตร 
  น้ําฝนเหนืออ่างเก็บ 
  น้ําหนองกระทิง                

ตําบลแมส่อย  
อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                      
พระเจ้าอยู่หัว                         

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  พัฒนาแหล่งน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        203.5  พัฒนาพื้นที่เกษตร 
  น้ําฝน  บา้นห้วยมะควัด                
  ตําบลแมส่อย 
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                       

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กรมชลประทาน 

        203.6  จัดหาน้ําช่วยเหลือ 
  ราษฎรบ้านห้วย 
  สะแพท (อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยโปุงพร้อมระบบ 
  ส่งน้าํ) บา้นห้วยสะแพท 
  ตําบลแมส่อย                 
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

(ฎีกา)                           
25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ํา                           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

        203.7  ฝายทดน้ําเก็บกักน้าํ 
  ในลําห้วยม่วง 
  ด้านทา้ย ตาํบลแมส่อย                  
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

18 มกราคม พ.ศ. 2540   

ลักษณะโครงการ : ฝาย                                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
กรมชลประทาน 

        203.8  พัฒนาพื้นที่เกษตร 
  น้ําฝนบา้นห้วยม่วง  
  บ้านห้วยม่วง  
  ตําบลแมส่อย  
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                

(ฎีกา)                       
18 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                       
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร่                            
60 ครัวเรือน                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมชลประทาน 

        203.9  พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ํา
  สาขาแม่น้าํปงิ (จัดหา 
  แหล่งน้ําช่วยเหลือ 
  ราษฎร  บ้านห้วยม่วง 
  ฝั่งซ้าย) บ้านห้วยม่วง                 
  ตําบลแมส่อย 
    อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                                  
18 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                         
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่                              
60 ครัวเรือน 240 คน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :       
กรมชลประทาน 

        203.10 พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่ม 
  น้ําสาขาแม่น้าํปงิ  
  (ปรับปรุงอา่งเก็บน้าํ 
  ห้วยม่วงตอนบน 
  และอ่างเก็บน้าํห้วย 
  สะแพดตอนบน)  
  บ้านห้วยม่วงฝั่งซา้ย 
  และห้วยสะแพด               
  ตําบลแมส่อย  
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระบรม                 
โอรสาธิราชฯ                      

สยามมกุฎราชกุมาร   (ฎีกา)                                    
17 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ :                  
พัฒนาแหล่งน้าํเพิ่มประสทิธิภาพการ
เก็บกักน้ํา  เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

        203.11 จัดหาเครื่องสูบน้ํา 
  สถานีสบูน้าํด้วย 
  ไฟฟูาบ้านห้วยมะควัด 
  บ้านห้วยมะควัด             
  ตําบลแมส่อย 
   อําเภอจอมทอง 
 
 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                                    
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : จัดหาเครื่องสูบน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,500 ไร่   
145 ครัวเรือน 570 คน                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 
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        203.12  ขุดสระเก็บน้ํา 
  ห้วยน้ําอุ่น  
  บ้านห้วยสะแพด               
  บ้านห้วยสะแพด                    
  ตําบลแมส่อย                  
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

(ฎีกา)                                 
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : สระเก็บน้ํา                     
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร่    
117 ครัวเรือน 425 คน                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

204.  อ่างเก็บน้ําห้วยงู          
 บ้านห้วยงู ตําบลแม่ปัง๋                    
 อําเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                       

16 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา                       
ประโยชน์ของโครงการ : 1,100 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน               

205.  อ่างเก็บน้ําแม่โกน๋  
 ตําบลปุาไหน่                 
 อําเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                        

16 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา                       
ประโยชน์ของโครงการ : 7,971 ไร่                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

206.  ฝายขุนแปะและระบบส่งน้ํา 
 บ้านขนุแปะ ตําบลบา้นหลวง                
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                        

22 มกราคม พ.ศ. 2527 

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

207.  ฝายสบกองซอน    
 บ้านขนุแปะ ตําบลบา้นหลวง                     
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

22 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ :   500 ไร ่                                
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                                

208.  จัดหาน้ําให้กองบิน 41  
 ตําบลสุเทพ   อําเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                 

28 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  จัดหาน้ํา                       
ประโยชน์ของโครงการ :   600 ไร ่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมชลประทาน     

209.  จัดหาน้ําบ้านเด่น บ้านเด่น 
 ตําบลบา้นจนัทร์             
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                      

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่                                
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

210.  อ่างเก็บน้ําซบับา้นเด่น  
 บ้านเดน่ ตาํบลบา้นจันทร์                      
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จ                                 
พระเจ้าอยู่หัว                          

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  : อ่างเก็บน้ํา                       
ประโยชน์ของโครงการ : 5,250 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

211.  อ่างเก็บน้ําบ้านห้วยม่วง 
 ตําบลแมส่อย                 
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                          

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  อ่างเก็บน้าํ                                        
หน่วยงานรับผิดชอบ  : 
กรมชลประทาน 
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212.  จัดหาน้ําอุปโภค-บริโภค 
 บ้านห้วยจะค่าน  
 บ้านห้วยจะค่าน             
 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                  

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
67 ครัวเรือน                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

        212.1  ฝายหว้ยจะคา่น 1  
  พร้อมระบบ  
  บ้านห้วยจะค่าน                
  ตําบลปิงโค้ง            
  อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                    

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : ฝาย                       
ประโยชน์ของโครงการ :   500 ไร่  
67 ครัวเรือน  200 คน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
กรมชลประทาน 

        212.2  ฝายห้วยจะคา่น 2  
  พร้อมระบบ  
  บ้านห้วยจะค่าน           
  ตําบลปิงโค้ง            
  อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :   ฝาย                        
ประโยชน์ของโครงการ :   600 ไร่  
67 ครัวเรือน                        
หน่วยงานรับผิดชอบ   :         
กรมชลประทาน 

        212.3  อ่างเก็บน้ํา             
  ห้วยปลาปรุง                  
  บ้านปางมะเยา                     
  ตําบลปิงโค้ง                
  อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                        
สยามบรมราชกุมารี                      

(ฎีกา)                             
26 มกราคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :   600 ไร่                       
350 ครัวเรือน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมชลประทาน 

        212.4  อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยปลาปรุง (ระบบ 
  ส่งน้าํ) บา้นปางมะเยา               
  ตําบลปิงโค้ง               
  อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี                        

(ฎีกา)                          
26 มกราคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :  ระบบสง่น้ํา                      
ประโยชน์ของโครงการ : 350 
ครัวเรือน 1,450 คน                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

       212.5  อ่างเก็บน้ําห้วยเปาู 
  พร้อมระบบส่งน้ํา  
  บ้านห้วยจะค่าน   
                   ตําบลปิงโค้ง               
  อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

19 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ  : อ่างเก็บน้ํา                      
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่                             
36 ครัวเรือน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ   :         
กรมชลประทาน 

       212.6  อ่างเก็บน้ําห้วยเปาู 
  พร้อมระบบส่งน้ํา  
  บ้านห้วยจะค่าน                   
  ตําบลปิงโค้ง            
  อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

19 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้ํา  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมชลประทาน 
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       212.7  ระบบสง่น้าํ                      
  ฝายห้วยจะคา่น 2                
  บ้านห้วยจะค่าน                 
  ตําบลปิงโค้ง              
  อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                      
ประโยชน์ของโครงการ :  141 
ครัวเรือน  2 หมู่บ้าน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :       
กรมชลประทาน 

        212.8  จัดหาน้ําให้ราษฎร 
  บ้านห้วยจะค่าน  
  บ้านใหม่ลีซอห้วย 
  จะค่าน ตาํบลปงิโค้ง               
  อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

16 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :   จัดหาน้ํา                       
ประโยชน์ของโครงการ :   400 ไร่  
52 ครัวเรือน  384 คน                        
หน่วยงานรับผิดชอบ   :         
กรมชลประทาน 

213. ระบบสง่น้าํฝายตาใจฝั่งขวา 
 บ้านตาใจ ตาํบลปิงโค้ง  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

214. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่หาง  
 บ้านแม่หาง  ตําบลปิงโค้ง               
 อําเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

215. อ่างเก็บน้ําห้วยเปาู  
 บ้านห้วยเปาู ตาํบลปิงโค้ง              
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน          

216. อ่างเก็บน้ําห้วยละคร  
 บ้านห้วยละคร ตําบลเชียงดาว   
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,100 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน    

217. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ลุ  
 ตําบลเชียงดาว  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

218. อ่างเก็บน้ําห้วยลึกแห่งที่ 4  
 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

219. ฝายขุนวาง 3                
 บ้านขนุวาง ตําบลแม่วนิ               
 อําเภอแม่วาง 
 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
15 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน            
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220. ฝายตน้น้าํลําธารขุนวาง  
 บ้านขนุวาง ตําบลแม่วนิ                  
 อําเภอแม่วาง 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
25 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

221. ระบบสง่น้าํขุนวาง 4  
 บ้านขนุวาง ตําบลแม่วนิ   
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  50 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

222. อ่างเก็บน้ําบ้านห้วยเกียง 
 ตําบลแม่วนิ  อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

223. อ่างเก็บน้ําห้วยโจ้  
 (ระบบส่งน้าํ) บ้านปง   
 ตําบลปุาไผ่  อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

224. วิจัยและพฒันาการผลิต
 กล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมใน 
 พระดาํรสิมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ  
 เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ ์
 อัครราชกุมารี (จัดหาน้าํ

สนับสนนุโครงการวิจัยและ 
        พัฒนากล้วยไม้เชิง 
        อุตสาหกรรม) ศูนย์พัฒนาพื้นที่
 การเกษตรบ้านโปง ตาํบลปาุไผ่  
 อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2542 

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,700 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

225. ฝายแม่สะปฺอก 2  
 บ้านแมส่ะปฺอก ตําบลแม่วนิ  
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
50 ครัวเรือน 150 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

226. อ่างเก็บน้ําห้วยงู  
 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

227. ระบบสง่น้าํแม่กลางหลวง                
 บ้านแม้วขนุกลาง   
 ตําบลบา้นหลวง           
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ท่อส่งน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน            
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228. ฝายห้วยปฺุและระบบสง่น้าํ 
 ตําบลแมส่อย   
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

229. อ่างเก็บน้ําห้วยปฺุตอนลา่ง 
  ตําบลแมส่อย 
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

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

230. อ่างเก็บน้ําห้วยขะหมาน้อย 
 บ้านห้วยม่วง ตําบลแม่สอย 
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

231. พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขา 
 แม่น้ําปงิอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดาํริ (อ่างเก็บน้าํ 
 ห้วยตาผา)  บา้นห้วยปฺุ  
 ตําบลแมส่อย อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

232. อ่างเก็บน้ําแม่เตี๊ยะ  
 บ้านแม่เตี๊ยะ ตําบลดอยแก้ว  
 อําเภอจอมทอง 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  เก็บน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
510 ครัวเรือน 2,400 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

233. ระบบสง่น้าํห้วยตาผา  
 ตําบลแมส่อย  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                        

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

234. พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขา     
 แมน่้ําปงิอันเนื่องมาจาก
 พระราชดาํริ               

  

        234.1  อ่างเก็บน้ําห้วยสะแพท 
  และถนนเข้าหัวงาน  
  บ้านห้วยม่วง  ห้วยสะแพท  
  ตําบลแมส่อย  
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
20 หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        234.2  ก่อสร้างระบบ 
  ท่อส่งน้ําของอ่างเก็บ 
  น้ําห้วยสะแพท                   
  บ้านห้วยสะแพท  
  ตําบลแมส่อย                
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

235. อ่างเก็บน้ําห้วยยอน  
 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  
 ตําบลบ้านแปะ  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา)                         
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  850 ไร่ 
376 ครัวเรือน 1,384 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

        235.1  จัดหาแหล่งน้ําให้แก่ 
  ฟาร์มตัวอย่าง 
  บ้านดงเย็น  (ระบบ 
  ส่งน้าํอ่างเก็บน้าํ 
  ห้วยยอน) บา้นดงเยน็   
  ตําบลบ้านแปะ  
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ                    

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  850 ไร่ 
376 ครัวเรือน 3 หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

236. ฝายหนองหอยใหม่ 1, 2, 3  
 และระบบ  บา้นหนองหอย   
 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        236.1  จัดหาน้ําให้โครงการ 
  หลวงหนองหอย  
  บ้านหนองหอย                   
  ตําบลโปงุแยง  
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  50 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

237. อ่างเก็บน้ําห้วยหอย 1  
 ตําบลแมน่าจร อําเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

238. ทดลองเติมน้ําใต้ดนิหมู่บ้าน 
 ร้องกองข้าว บ้านร้องกองข้าว           
 ตําบลบวกค้าง  
 อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ :  เติมน้ําใต้ดนิให้ชั้น
น้ําบาดาล 
ประโยชน์ของโครงการ : 197 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

239. อ่างเก็บน้ําแม่ริม บา้นแมโ่จ้  
 ตําบลบ้านเปาู   
 อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
217 ครัวเรือน 850 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

240. ฝายเก็บกักน้ําบริเวณ 
 โครงการหลวงดอยอินทนนท์  
 บ้านขนุกลาง ตําบลบ้านหลวง  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ :  ฝายเพื่อการ
อนุรักษ ์
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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241. ฝายแม่ฮอด  ตาํบลฮอด  
 อําเภอฮอด 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530  

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

242. จัดหาน้ําให้โครงการหลวง 
 ขุนแจ๋ (แม่ปูนหลวง)   
 บ้านแม่แวนน้อย  
 ตําบลแม่แวน อําเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                      
พ.ศ. 2531 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  635 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

243. จัดหาน้ําให้บา้นขอบด้ง 
  ระบบสง่น้าํและตดิตั้งระบบ 
 สูบน้าํ (เคร่ืองสูบน้ําขนาด  
 4 นิ้ว 2 เครื่อง) บ้านขอบด้ง 
  ตําบลม่อนปิน่ อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

11 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
7 ครัวเรือน 350 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

244. จัดหาน้ําให้ฝายขอบด้ง  
 บ้านขอบดง้ ตําบลม่อนปิ่น  
 อําเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว              

(ฎีกา)                             
11 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

245. อ่างเก็บน้ําแม่ข่าน้อย 2                   
 บ้านสันผักหวาน 
 ตําบลแมง่อน อําเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
11 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 7,000 ไร่ 
1,300 ครัวเรือน 5,200 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

246. อ่างเก็บน้ําห้วยโปุง  
 ตําบลแม่หอพระ  
 อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 มีนาคม พ.ศ. 2532              

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

247. อ่างเก็บน้ําแม่เริม  บ้านแม่โจ้  
 ตําบลบ้านเปาู อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                        

14 มีนาคม พ.ศ. 2532           

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

248. อ่างเก็บน้ําแม่เริมตอนบน 
  ตําบลบ้านเปาู อําเภอแม่แตง 
 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 มีนาคม พ.ศ. 2532              

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

249. อ่างเก็บน้ําห้วยประจุ๋ม  
 บ้านปุาเลา ตาํบลแม่หอพระ   
 อําเภอแม่แตง 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
14 มีนาคม พ.ศ. 2532           

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,057 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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250. อ่างเก็บน้ําแม่หอพระ  
 บ้านปุาเลา ตาํบลแม่หอพระ  
 อําเภอแม่แตง 
 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                

(ฎีกา)                             
14 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,057 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

251. อ่างเก็บน้ําแม่งัดสมบูรณช์ล 
 (งานติดตั้งไฟฟูา) บา้นภูดนิ  
 ตําบลแม่หอพระ  
 อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
14 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  ติดตั้งไฟฟาู 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,057 ไร่ 
151 ครัวเรือน 604 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

252. ฝายหินก่อพร้อมระบบ  
 บ้านขอบดง้  ตําบลฝาง 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                

 - 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

253. จัดหาน้ําให้หมู่บ้านนิคมฯ 
 เข่ือนภูมิพล (อ่างที่ 1, 2, 3,  
 4, 5, 12, 13, 14)   
 ตําบลท่าเดื่อ และดอยเต่า  
 อําเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,900 ไร่ 
1,238 ครัวเรือน 4,842 คน 
หน่วยงานรบัผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

254. ฝายแม่ลาย บ้านห้วยแก้ว            
 ตําบลห้วยแก้ว  
 อําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

255. ฝายบา้นยางนาไคร้ 1  
 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านยางนาไคร้  
 ตําบลยางเปียง  อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว 

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

256. อ่างเก็บน้ําห้วยลึก 1, 2  
 (แกไ้ขปัญหาการรั่วซึม)  
 บ้านห้วยลึก ตําบลห้วยลึก 
 และปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

7 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ซ่อมแซม 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
261 ครัวเรือน 1,437 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

257. พัฒนาพื้นทีบ่้านห้วยฮัก 
 พัฒนา (ก่อสร้างโรงสูบน้ํา)             
 บ้านห้วยฮักพฒันา   
 ตําบลหนองแหย่ง  
 อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

13 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,500 ไร่ 
242 ครัวเรือน 1,050 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

258. ฝายทดน้ําห้วยแม่เตี๊ยะ               
 ตําบลดอยแก้ว  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

15 มีนาคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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259. ฝายดักตะกอนแม่ผาแหน  
 1, 2 และ 3 อําเภอสันกําแพง 
 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       

22 มีนาคม พ.ศ. 2534           

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

260. อ่างเก็บน้ําห้วยส้ม  
 ตําบลแม่หอพระ  
 อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

23 มีนาคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

261. อ่างเก็บน้ําแมน่าปฺาก 
 ตําบลแมน่าปฺาก  
 และแม่หอพระ  
 อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

23 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  650 ไร่ 
90 ครัวเรือน 358 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

262. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ปอน  
 บ้านแมป่อน ตาํบลแม่หอพระ  
 อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

23 มีนาคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
400 ครัวเรือน 1,200 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

263. อ่างเก็บน้ําห้วยเหล่าเปาู 
 ตําบลบ้านหลวง   
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                          

11 มกราคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

264. ฝายทดน้ําบ้านปางอุ๋ง 5  
 ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                       

19 มกราคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

265. อ่างเก็บน้ําบ้านดง    
 (ห้วยอมก๋อย) บ้านดง  
 ตําบลอมก๋อย  อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

23 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

266. พัฒนาพื้นทีปุ่าขนุแม่กวง 
  (ฝายตน้น้าํลาํธาร 40 แห่ง)                 
 บ้านปุาสักงาม ตาํบลลวงเหนือ              
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

25 มีนาคม พ.ศ. 2535             

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
85  ครัวเรือน 306 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

        266.1  พัฒนาพื้นทีปุ่าขนุ 
  แม่กวง (ระบบท่อผัน 
  น้ําจากลุ่มน้าํห้วย 
  แม่ลายไปอ่างเก็บน้ํา 
  ศาลาปางสัก)  
  บ้านห้วยแก้ว  
  ตําบลห้วยแก้ว                      
  กิ่งอําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ : ระบบท่อผนัน้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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        266.2  อ่างเก็บน้ํา  
  บ้านปุาสักงาม   
  ตําบลลวงเหนือ  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่ 
84  ครัวเรือน 350 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

        266.3  อ่างเก็บน้ําศาลา 
  ปางสัก 1 พร้อม 
  ระบบสง่น้าํ  
  ตําบลลวงเหนือ  
  เชิงดอย และปาุเมี่ยง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 30,000 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        266.4  อ่างเก็บน้ําศาลา 
  ปางสัก 2 พร้อม 
  ระบบสง่น้าํ  
  ตําบลลวงเหนือ  
  เชิงดอย และปาุเมี่ยง   
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 30,000 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

267. พัฒนาพื้นทีปุ่าขนุแม่กวง 
  (อ่างเก็บน้ําห้วยชมพ ู
 พร้อมระบบส่งน้ํา)  
 ตําบลเชิงดอย  
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

25 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
32 ครัวเรือน 77 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

268. พัฒนาพื้นทีปุ่าขนุแม่กวง 
 (อ่างเก็บน้ําห้วยหลอด)  
 ตําบลเชิงดอย  
 อําเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

25 มีนาคม พ.ศ. 2535             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  270 ไร่ 
27  ครัวเรือน 83 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

269. พัฒนาพื้นทีน่าไคร้ 
 (ฝายบ้านยางไคร้ 1)  
 ตําบลยางเปยีง           
 อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
202 ครัวเรือน 1,061 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

270. อ่างเก็บน้ําห้วยหนานสึกใหม่ 
 ฝั่งขวา ตาํบลเชิงดอย  
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

25 มีนาคม พ.ศ. 2535             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
เพื่อการอนุรักษ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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271. อ่างเก็บน้ําห้วยหนานสึกใหม่ 
 ฝั่งซ้าย ตาํบลเชิงดอย  
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

25 มีนาคม พ.ศ. 2535             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
เพื่อการอนุรักษ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

272. อ่างเก็บน้ําแม่ก๊ะ   
 ตําบลเชียงดาว  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                    

26 มกราคม พ.ศ. 2536             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

273. ฝายทดน้ําตน้น้าํพร้อมระบบ 
 บ้านยางปวย ตาํบลแม่วิน 
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537             

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

274. ฟื้นฟูสภาพต้นน้ําฝาย 
 ห้วยแม่ปวย ตําบลปาุไผ่  
 อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

275. อ่างเก็บน้ําห้วยผีเสื้อ 
 พร้อมระบบ บา้นบ้านตาล  
 ตําบลบ้านตาล  อําเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                    

-             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

276. อ่างเก็บน้ําห้วยโจ้ (ฟื้นฟ ู
 สภาพต้นน้ําอา่งเก็บน้าํ 
 ห้วยโจ้) บา้นโปุง ตาํบลปาุไผ่  
 อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  ฟื้นฟูสภาพ 
ต้นน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

277. ฝายทดน้ําแม่หงาน 2  
 ตําบลปางหินฝน  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                    

21 เมษายน พ.ศ. 2539            

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

278. ฝายทดน้ําแม่หงาน 4  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

279. ฝายทดน้ําแม่หงาน 1  
 ตําบลปางหินฝน  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                    

21 เมษายน พ.ศ. 2539            

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

280. ฝายทดน้ําแม่หงาน 3  
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

281. อ่างเก็บน้ําบ้านขุนแปะ 
 ตําบลบ้านแปะ  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                    

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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282. อ่างเก็บน้ําบ้านผาขาวและ 
 ระบบท่อสง่น้าํ  
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                      

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

274. ฟื้นฟูสภาพต้นน้ําฝาย 
 ห้วยแม่ปวย ตําบลปาุไผ่  
 อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

283. พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม (ก่อสร้าง 
 ฝายคงคาใน (ตอนบน))  
 บ้านคงคาใน ตาํบลกองแขก  
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                    

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 150 ไร่ 
49 ครัวเรือน 290 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

284. พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม  
 (ฝายสบแม่รวมพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ) บา้นสบแม่รวม  
 ตําบลแมน่าจร อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 150 ไร่ 
85 ครัวเรือน 320 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

285. ระบบสง่น้าํห้วยโปงุเหม็น 
 บ้านกองวะ ตําบลโปุงทุง่  
 อําเภอดอยเต่า 
 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                    

- 
 

ลักษณะโครงการ :  ฝายและ 
ท่อส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

286. ฝายบา้นยางแม่หลุพร้อม 
 ระบบสง่น้าํ บา้นยางแม่หลุ                   
 ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร่ 
80 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

287. พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม  
 (ฝายบ้านปาุตึงพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ) บา้นปุาตงึ 
 ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                    

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

288. จัดหาน้ําให้ราษฎร  
 บ้านสันพฒันา (ฝายห้วยวอก 
 และระบบส่งน้ําฝายห้วยทราย 
 เหลือง) บ้านสันพฒันา  
 ตําบลช่างเคิ่ง  อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  905 ไร่ 
19 ครัวเรือน 91 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน         
 
 
     



 83 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

289. ฟื้นฟูสภาพต้นน้ําฝาย 
 ห้วยแม่ปวย ตําบลปาุไผ่  
 อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว 

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

289. ปรับปรุงสระเก็บน้าํและ 
 หนองน้ําบริเวณโรงเรียน 
 บ้านตีนตก บา้นตีนตก  
 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

2 มีนาคม พ.ศ. 2543 
 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

290. จัดหาน้ําช่วยเหลือโรงเรียน 
  ตชด. บ้านหนองแขม  
 ตําบลเมืองนะ                  
 อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ            
 พระเจ้าอยู่หัว 

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

291. ฝายแม่ข่าหลวงพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ บา้นมิตรภาพ  
 ตําบลแม่ขา่  อําเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

4 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่  
635 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

292. ฝายขุนหลบัหมู  
 บ้านยางเปาเหนือ  
 ตําบลอมก๋อย  อําเภออมก๋อย 

- ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        292.1  ฝายอมแฮด 2  
  พร้อมระบบ  
  ตําบลอมก๋อย   
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

23 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        292.2 จัดหาน้ําสนบัสนุน 
  โครงการสถาน ี
  พัฒนาการเกษตร 
  ที่สูง ดอยแบแล  
  บ้านขนุอม- แฮดนอก  
  ตําบลสบโขง   
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่  
112 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

293. การอนุรักษ์สภาพปาุในพืน้ที่ 
 อําเภออมก๋อย  (ฝายห้วยอม 
 ปาดพร้อมระบบส่งน้ํา)  
 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,364 ไร่  
1,000 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             



 84 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

294. การอนุรักษ์สภาพปาุในพืน้ที่ 
 อําเภออมก๋อย (ฝายทดน้าํ 
 ห้วยดอกเก๋ียงพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ) บา้นยางนาไคร้  
 ตําบลยางเปยีง อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

        294.1 จัดหาน้ําให้  
  บ้านยางนาไคร้ (ระบบ 
  ส่งน้าํฝั่งขวา 
  ฝายดอกเกี๋ยง)  
  บ้านยางนาไคร้  
   ตําบลยางเปยีง   
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

295. ฝายห้วยหละพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ บา้นห้วยปลูิง  
 ตําบลม่อนจอง            
 อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่ 
145 ครัวเรือน 970 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

296. พัฒนาพื้นทีบ่้านห้วยฮัก 
 พัฒนา (ประปาหมู่บ้าน)  
 บ้านห้วยฮักพัฒนา  
 ตําบลหนองแหย่ง    
 อําเภอสันทราย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

13 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ประปาชนบทเพื่อ
การอุปโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

297. อนุรักษ์สภาพปาุในพืน้ที่ 
 อําเภออมก๋อย  (จัดหาน้ํา 
 ช่วยเหลือราษฎรบ้านมูเซอร์ 
 น้ําดัน้) บา้นมูเซอร์  
 ตําบลม่อนจอง  
 อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 169 ครัวเรือน 
1,000 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

        297.1 จัดหาน้ําให้ราษฎร 
  บ้านห้วยน้ําดัน้   
  บ้านห้วยน้ําดัน้                
  ตําบลม่อนจอง   
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระบรม                   
โอรสาธิราชฯ                     

สยามมกุฎราชกุมาร         
(ฎีกา)                                 

31 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

298. ฝายน้าํแม่ขาน บา้นทา่ยาว  
 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

12 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             



 85 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

299. พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม  
 (อ่างเก็บน้ําห้วยช้างน้อย)  
 บ้านโม่งหลวง ตําบลทา่ผา  
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

6 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :   150 ไร่ 
67 ครัวเรือน 417 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

        299.1  พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม 
   (ระบบส่งน้าํและ 
  ถังเก็บน้ําเพิ่มเติม 
  อ่างเก็บน้ําห้วยช้าง 
  น้อย) บ้านโมง่หลวง   
  ตําบลกองแขก  
  อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา)                           
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :   340 ไร่ 
70 ครัวเรือน 450 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

300. จัดหาน้ําให้ราษฎรบา้นอมขูด 
  บ้านอมขูด ตาํบลกองแขก  
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ          

(ฎีกา)                           
27 มกราคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :   300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

301. ฟื้นฟูสภาพปาุพื้นที่อาํเภอ 
 ไชยปราการ (จัดหาน้ําฝาย 
 คอนกรีตเสริมเหล็กและ 
 สระเก็บน้ํา) บา้นแข่ลีซอ  
 ตําบลหนองบัว  
 กิ่งอําเภอไชยปราการ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  50 ครัวเรือน 
250 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

302. ฝายแม่งูด (โปงุหลวง)  
 บ้านแมงู่ด ตําบลนาคอเรือ  
 อําเภอฮอด 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

(ฎีกา)                                 
14 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        302.1  ระบบสง่น้าํฝายแม่งูด 
  ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1)  
  บ้านแมงู่ด                 
  ตําบลนาคอเรือ  
  อําเภอฮอด 

- หน่วยงานรบัผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        302.2 ระบบสง่น้าํฝายแม่งูด 
  ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2)  
  บ้านแมงู่ด  
  ตําบลนาคอเรือ  
  อําเภอฮอด 

- หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             



 86 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

303. อ่างเก็บน้ําห้วยโปุงเหม็น 
 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านกองวะ  
 ตําบลโปงุทุ่ง  อําเภอดอยเต่า 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

(ฎีกา)                                
23 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
84 ครัวเรือน 407 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

304. อ่างเก็บน้ําห้วยสะแพท 
 ตอนบนพร้อมระบบ  
 ตําบลเชิงดอย               
 อําเภอดอยสะเก็ด 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

(ฎีกา)                                 
25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

305. ฝายห้วยถ้ําพร้อมระบบส่งน้ํา 
  บ้านห้วยถ้าํ  ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

(ฎีกา)                                  
28 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

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

306. แก้ปัญหาน้ํากัดเซาะพื้นที่ 
 ด้านเหนือฝายหลวง  
 บ้านท้องฝาย ตําบลช่างเคิ่ง   
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

307. ฝายห้วยต้อแต้พร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ บา้นแม่ยางสา้น  
 ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                       
14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
พร้อมระบบส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

308. ฝายห้วยยางสา้นพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ บ้านแม่ยางสา้น  
 ตําบลท่าผา  อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
พร้อมระบบส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

309. อ่างเก็บน้ําแม่หลุ   
 บ้านกองแขก ตําบลทา่ผา  
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                       
14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
พร้อมระบบส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

310. พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม  
 (จัดหาน้าํช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านกองแขก)   
 บ้านกองแขกเหนือ  
 ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                       
14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  บ่อน้ําตื้นและ
ประปาชนบท 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
150 ครัวเรือน  567 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             



 87 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

311. ฟื้นฟูสภาพปาุพื้นที ่
 อําเภอไชยปราการ  
 (งานจัดหาแหล่งน้าํ)   
 บ้านห้วยจะค่าน ตําบลปิงโค้ง            
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

19 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  36 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

312. จัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค- 
 บริโภค  บ้านห้วยจะคา่น  
 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

313. อ่างเก็บน้ําดอยขุนห้วยไทร 
 บ้านห้วยจะค่าน ตําบลปิงโค้ง  
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
พร้อมระบบส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

314. อ่างเก็บน้ําห้วยน้ําขาว 
 พร้อมระบบส่งน้ํา  
 บ้านยางนาไคร้   
 ตําบลยางเปยีง  
 อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
202 ครัวเรือน 1,061 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

315. ฝายหินมูเซอร์น้ําดัน้  
 ตําบลม่อนจอง  
 อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

316. อ่างเก็บน้ําบ้านปาุบงงาม 2              
 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านลีซอ 
 ปุาบงงาม ตําบลเมืองนะ   
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
4 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่ 
100 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

317. ฝายเหมืองลุ่มบ้านยางหลวง  
 ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

(ฎีกา)                              
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่  
71 ครัวเรือน 280 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

318. ฝายทดน้ําห้วยแม่ข้ีมูก 
 พร้อมระบบส่งน้ํา  
 บ้านกองกาย ตําบลบา้นทับ  
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
และประปาชนบท 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่ 
57 ครัวเรือน 252 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
 



 88 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

319. ฝายแม่หงานหลวง 
 พร้อมระบบส่งน้ํา   
 บ้านแม่หงานหลวง                      
 ตําบลปางหินฝน อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,442 ไร่  
177 ครัวเรือน 945 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

320. ระบบประปาภูเขา 
 บ้านแม่ครองพร้อมถังน้ํา  
 คสล. 7 แห่ง บ้านแม่ครอง  
 ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : สระเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
48 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

321. ฝายแม่หงาน 1   
 ตําบลปางหินฝน   
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

322. ฝายแม่หงาน 2 (ฝายแม่หงาน 
 หลวง)  ตําบลปางหินฝน   
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

323. ฝายแม่หงาน 3   
 ตําบลปางหินฝน   
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

324. ฝายแม่หงาน 4 
 ตําบลปางหินฝน   
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

325. อ่างเก็บน้ําห้วยทะ  
 บ้านยางหลวง ตําบลทา่ผา   
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่ 
285 ครัวเรือน 1,292 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

326. ฝายห้วยผา 2  บ้านแม่หอย               
 ตําบลแมน่าจร   
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                               
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
67 ครัวเรือน 432 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

327. ฝายห้วยผา 1 บ้านแม่หอย               
 ตําบลแมน่าจร อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
67 ครัวเรือน 432 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

328. ฝายแม่ลงคา บ้านอมเม็ง              
 ตําบลกองแขก   
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                               
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่  
196 ครัวเรือน 910 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

329. จัดหาน้ําสนบัสนุนโครงการ 
 จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างบา้นแม่ตุงตงิ
 และบา้นขุนแตะ  
 (ฝายขุนแตะพร้อมระบบส่งน้ํา) 
  บ้านขนุแตะ ตาํบลดอยแก้ว   
 อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

27 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  164 ไร่  
135 ครัวเรือน 768 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        329.1 จัดหาน้ําสนบัสนุน 
  โครงการจัดตั้งฟาร์ม 
  ตัวอย่าง บา้นแม ่
  ตุงติงและบ้านขุนแตะ                       
  (งานก่อสร้างฝาย 
  ขุนแตะพร้อมระบบ 
  ส่งน้าํ) บา้นขนุแตะ  
  ตําบลดอยแก้ว   
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  164 ไร่  
135 ครัวเรือน 768 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        329.2 จัดหาน้ําสนบัสนุน 
  ฟาร์มตัวอย่าง  
  บ้านแม่ตงุติงและ            
  บ้านขนุแตะ (จดัหา 
  น้ําสนับสนนุฯ  
  บ้านแม่ตงุติง,  
  ฝายห้วยผา้ขาวน้อย 
  พร้อมระบบส่งน้ํา  
  บ้านขนุแตะ) บ้านขุนแตะ 
  ตําบลดอยแก้วบ้านแม่ตุงติง 
  ตําบลแมส่าบ อําเภอ 
       จอมทองและสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

(ฎีกา)                             
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541                       
27 มกราคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  164 ไร่  
135 ครัวเรือน 768 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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330. ฝายน้าํแตงและระบบสง่น้าํ 
  บ้านน้ําแตง   ตําบลเมืองนะ                    
 อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

- 

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

331. จัดหาน้ําสนบัสนุนโครงการ 
 ฟาร์มตัวอย่างบ้านตุงติง  
 บ้านตุงติง ตาํบลแม่สาบ   
 อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

5 มีนาคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

332. อ่างเก็บน้ําห้วยตุงติง  
 บ้านแม่ตงุติง  ตาํบลแม่สาบ  
 อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                                 
5 มีนาคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
388 ครัวเรอืน 1,500 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

333. อ่างเก็บน้ําแม่อมลอง  
 บ้านอมลอง  ตาํบลแม่สาบ  
 อําเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                            
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่  
106 ครัวเรือน 420 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

334. ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง 
  (งานระบบท่อจ่ายน้ําและ 
 ปรับปรุงสระเก็บน้าํ)  
 บ้านแม่ตงุติง ตาํบลแม่สาบ  
 อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                             
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ :  สระเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่  
41 ครัวเรือน  158  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

335. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแมช่า ตาํบลแม่นาจร   
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                 
28 มกราคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ครัวเรอืน 
550 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

336. ปรับปรุงฝายห้วยเดื่อ 
 พร้อมเหมืองส่งน้ําฝั่งขวา  
 บ้านแม่ศึก ตาํบลแม่ศึก  
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                             
28 มกราคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  650 ไร่  
251 ครัวเรือน  1,284  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

337. ฝายทดน้ําห้วยเดื่อปรับปรุง 
 พร้อมเหมืองส่งน้ําฝั่งขวา  
 บ้านแม่ศึก ตําบลแม่ศึก  
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                 
28 มกราคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 650 ไร่ 
251 ครัวเรอืน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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338. อ่างเก็บน้ําบ้านผานัง 
 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านผานัง  
 ตําบลท่าผา  อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                             
28 มกราคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  280 ไร่  
75 ครัวเรือน  375  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

339. พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม  
 (จัดหาน้าํ บา้นห้วยยางสา้น)  
 บ้านห้วยยางส้าน ตําบลทา่ผา   
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : สระเก็บน้าํและ
ประปาชนบท 
ประโยชน์ของโครงการ :  450 ไร่ 
85 ครัวเรือน 329 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

340. ฝายปางขุม 1 บา้นปางขุม  
 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

341. ฝายปางขุม 2 บา้นปางขุม  
 ตําบลยั้งเมิน  อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

342. อ่างเก็บน้ําแม่แขะ  
 บ้านงิ้วเฒ่า ตําบลแม่สาบ  
 อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                 
17 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,500 ไร่ 
145 ครัวเรอืน 602 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

        342.1  ระบบสง่น้าํอ่างเก็บ 
  น้ําแม่แขะ บา้นงิ้วเฒ่า  
  ตําบลแมส่าบ  
  อําเภอสะเมิง 

- ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        342.2 ระบบสง่น้าํ                           
  อ่างเก็บน้ําแม่แขะ  
  (ระยะที่ 1) บ้านงิ้วเฒา่  
  ตําบลแมส่าบ  
  อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา) 
- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        342.3  ระบบสง่น้าํ                    
  อ่างเก็บน้ําแม่แขะ    
  (ระยะที่ 2) บ้านงิ้วเฒา่  
  ตําบลแมส่าบ  
  อําเภอสะเมิง 
 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา) 
- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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        342.4 ระบบสง่น้าํ                           
  อ่างเก็บน้ําแม่แขะ  
  (ระยะที่ 3) บ้านงิ้วเฒา่  
  ตําบลแมส่าบ  
  อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา) 
- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

343. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านขนุวิน (ปรับปรุงฝายห้วย 
 แม่วินตอนบนและระบบ 
 ส่งน้าํ)บา้นขนุวิน ตาํบลแม่วิน   
 อําเภอแม่วาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

19 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  27 ครัวเรอืน 
122 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

344. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่เปี๋ยน 
 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านท้องฝาย 
  ตําบลช่างเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                               
26 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :   500 ไร่ 
367 ครัวเรอืน 1,720 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

345. จัดหาน้ําสนบัสนุนพืน้ที่จัดตัง้ 
 สถานีทดลองเกษตรบริเวณ 
 สวนมันอาลู บา้นแปกแซม  
 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
80 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

346. จัดหาน้ําให้กับราษฎร 
 ตําบลเปียงหลวง (บา้นแปก 
 แซมและบ้านหินแตว)  
 บ้านแปกแซมและหินแตว  
 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :   400 ไร่ 
152  ครัวเรอืน 829 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

347. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแมส่อย ตําบลแม่สอย  
 อําเภอจอมทอง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                            
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 3,450 ไร่ 
2,231 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

348. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านห้วยฝาง   (ปรับปรุง 
 ระบบสง่น้าํฝายห้วยแม่ปุาไผ)่   
 บ้านห้วยฝาง ตําบลนาคอเรือ  
 อําเภอฮอด 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                                  
2 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :   400 ไร่ 
207  ครัวเรอืน 818 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน    
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349. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านตีนตก (ปรับปรุงสระ 
 เก็บน้ําและหนองน้ําบริเวณ 
 โรงเรียนบ้านตีนตก) 
 บ้านตีนตก   ตาํบลนาคอเรือ  
 อําเภอฮอด 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                                     
2 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่ 
102 ครัวเรอืน 417 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

350. ปรับปรุงฝายปลาผา 
 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านตีนตก 
 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

2 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
102  ครัวเรอืน 412 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

351. จัดหาน้ําให้ราษฎรบา้นเล็กใน 
 ปุาใหญ่ ดอยผ้าห่มปก  
 (ฝายแม่สาวตอนบนพร้อม 
 ระบบ) ตาํบลแม่สาว  
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

13 และ 19                  
มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
20 ครัวเรือน  100 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน     

352. จัดหาน้ําให้ราษฎร 
 บ้านมดืหลอง (ฝายตะมอย 
 ล่าง) บ้านมืดหลอง  
 ตําบลบ้านทบั อําเภอแม่แจ่ม          

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                         
23 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :   450 ไร่ 
20  ครัวเรือน 65 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

353. ฝายอมแฮด 1 พร้อมระบบ  
 ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

23 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

354. จัดหาน้ําให้ราษฎร 
 บ้านปางขุมลีซอ (ฝายน้าํ 
 แม่เลย 2) บ้านปางขุม  
 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                             
27 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :   400 ไร่ 
65  ครัวเรือน 210 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

355. จัดหาน้ําให้ราษฎร 
 บ้านปางขุมลีซอ (ฝายน้าํ 
 แม่เลย 1) บ้านปางขุม  
 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

27 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :   400 ไร่ 
65  ครัวเรือน 210 คน 
หน่วยงานรบัผิดชอบ : กรมชลประทาน             

356. จัดหาน้ําให้กับราษฎร 
 บ้านซิแบร  บา้นซิแบร  
 ตําบลแม่ตืน่  อําเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                     
28 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
93  ครัวเรือน 430 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 กรมชลประทาน             
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357. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านปรอโพ บา้นปรอโพ  
 ตําบลแม่ตืน่  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

28 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :   100 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

358. ฝายห้วยหละ (ตอนลา่ง)                         
 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านห้วยปูลงิ                    
 ตําบลม่อนจอง  
 อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                     
31 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่ 
43  ครัวเรือน 145 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

359. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านทุ่งตน้งิ้ว (ฝายทุง่ต้นงิ้ว 
 ตอนล่าง) บา้นทุง่ต้นงิว้  
 ตําบลแม่ตืน่ อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

5 มีนาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,300 ไร่ 
720 ครัวเรือน  4,320 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

360. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านทุ่งตน้งิ้ว (ฝายทุง่ต้นงิ้ว 
 ตอนบน)  บ้านทุ่งต้นงิ้ว  
 ตําบลแม่ตืน่ อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

5 มีนาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,300 ไร่ 
720  ครัวเรอืน 4,320 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

361. ฝายปรอโพตอนล่าง 
 พร้อมระบบ บา้นปรอโพ  
 ตําบลแม่ตืน่  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                         
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

362. จัดหาน้ําสนบัสนุนโครงการ 
 บ้านเล็กในปุาใหญ่ตาม 
 พระราชดาํริดอยดํา  
 บ้านนามน ตาํบลเมืองแหง  
 อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                                                  

21 มกราคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํให้ราษฎร
เพื่อใช้ในการอุปโภค–บริโภค และ
การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ :  120 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

        362.1  งานจัดหาน้าํ 
  สนับสนนุการเลี้ยงปลา   
  สเตอร์เจียน บ้านนามน   
  ตําบลเมืองแหง 
    อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

363. ก่อสร้างระบบส่งน้าํ 
 บ้านสันตน้ม่วง บ้านสนัต้นม่วง  
 ตําบลม่อนจอง  
 อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา)                             
22 มกราคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่ 
267 ครัวเรือน 1,061 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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        363.1  ฝายสนัต้นมว่ง  
  ตําบลม่อนจอง  
  อําเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                                     
7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

364. จัดหาน้ําสนบัสนุนพืน้ที่ 
 บ้านนอแล บ้านนอแล  
 ตําบลม่อนปิน่ อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                          

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  สระเก็บน้าํและ
สถานีสบูน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

365. ฝายตะมอนบน บา้นมืดหลอง                
 ตําบลบ้านทบั อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                      

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  170 ไร่ 
56 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

366. ฝายแม่หาด 1  ตําบลนามน  
 อําเภอเวียงแหง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

9 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

367. ฝายแม่หาด 2 ตําบลนามน  
 อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

368. ฝายบา้นอมลานนอก 
 พร้อมระบบส่งน้ํา  
 บ้านอมลานนอก           
 ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                             
9 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
81 ครัวเรือน 320 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน    

369. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแม่ขะปู บา้นแม่ขะปู  
 ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                             
12 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่ 
185 ครัวเรือน  945 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

370. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแมป่ะ (อา่งเก็บน้าํ 
 ห้วยตอง) บ้านแม่ปะ  
 ตําบลสะเมิงเหนือ  
 อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                             
12 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,260 ไร่ 
72 ครัวเรือน  300 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

371. จัดหาน้ําสนบัสนุนสถานี 
 พัฒนาการเกษตรที่สูง  
 บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตาํบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

27 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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372. จัดหาน้ําสนบัสนุนโครงการ 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาและ 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 บ้านนาศิริ  ตาํบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                             
17 มีนาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่ 
81 ครัวเรือน  384 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

373. บ้านเล็กในปุาใหญ่   
 ดอยผ้าห่มปกตาม 
 พระราชดาํริ (จัดหาน้าํ 
 เพิ่มเติม) ตําบลแม่สาว   
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

22 มีนาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
41 ครัวเรือน  165  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        373.1  บ้านเล็กในปุาใหญ่  
  ดอยผ้าห่มปก  
  (จัดหาน้าํเพื่อส่งเสริม 
  การเลี้ยงปลาเทร้าท์)                  
  ตําบลแมส่าว  
  อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

29 มีนาคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : จัดหาน้าํเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

374. จัดหาน้ําเพื่อส่งเสริมการ 
 เลี้ยงปลาเทร้าท์โครงการ 
 บ้านเล็กในปุาใหญ่ดอยดํา  
 บ้านนามน ตาํบลเมืองแหง  
 อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

12 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  สนบัสนุนน้ําในการ
เลี้ยงปลาให้แก่ราษฎร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

375. จัดหาน้ําสนบัสนุนสถานี 
 ทดลองเกษตรที่สูง    
 ห้วยเมืองงาม บ้านลีซอ- 
 หัวน้ําเก่า ตําบลทา่ตอน                
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

12 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : ฝายและอาคาร 
ท่อลอด  เพื่อสนับสนุนพืน้ที่เพาะปลูก
และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนปุา                
ประโยชน์ของโครงการ :  450 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

376. จัดหาน้ําสนบัสนุนสถานี
 ทดลองเกษตรบนพืน้ที่สงู 
 ดอยม่อนล้าน (ฝายห้วยกาว)  
 บ้านอาแย ตําบลปุาไหน่  
 อําเภอพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

28 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน้าํสนับสนุน
กิจกรรมการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ราษฎร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
33 ครัวเรือน 182 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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377. ฝายห้วยหมากเก่ง 2  
 บ้านอาแย ตําบลปุาไหน   
 อําเภอพร้าว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                  
28 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

378. ฝายห้วยหมากเก่ง 1  
 บ้านอาแย ตําบลปุาไหน   
 อําเภอพร้าว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

(ฎีกา)                   
28 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : ฝาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

379. งานจัดหาน้าํช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านขอนม่วง ตําบลปุาไหน   
 อําเภอพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ               

28 มกราคม พ.ศ. 2547                          
และ 7 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
37 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

380. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านปุาหญา้ไทร  
 บ้านปุาหญา้ไทร  
 ตําบลปุาไหน อําเภอพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ               

28 มกราคม พ.ศ. 2547                          
และ 7 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
24 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

381. ฝายแม่ปาดพร้อมระบบส่งน้ํา 
  บ้านสบขอ   ตําบลแมน่าจร              
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                               
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                          
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
34 ครัวเรือน 179 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

382. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแม่ขอ ตําบลแมน่าจร  
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                    
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่ 
35 ครัวเรือน 220 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

383. สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง 
 ตามพระราชดําริ บา้นเสาแดง 
 (งานจัดหาน้าํสนับสนนุ)  
 บ้านเสาแดง  ตาํบลแจ่มหลวง  
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                               
พระบรมราชนิีนาถ              

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,260 ไร่ 
65 ครัวเรือน 443 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

384. โครงการสถานีการเกษตร 
 ที่สูงตามพระราชดําร ิ
 บ้านเสาแดง ตําบลแจ่มหลวง  
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

385. จัดหาแหล่งน้ําช่วยเหลือ 
 ราษฎร บ้านห้วยเขียดแห้ง   
 ตําบลแจ่มหลวง   
 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                    
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
68  ครัวเรือน  500  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

386. ฝายแม่วากพร้อมระบบส่งน้ํา 
  บ้านสบขอ  ตําบลแมน่าจร  
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                    
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
38  ครัวเรือน  250  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

387. บ้านเล็กในปุาใหญ ่
 ตามพระราชดําริดอยดํา  
 (จัดหาน้าํเพื่อขยายผล 
 การเลี้ยงปลาเทร้าท์)             
 บ้านนามน ตาํบลเมืองแหง  
 อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

24 มกราคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ :  สนบัสนุนน้ํา 
เพื่อกิจกรรมการขยายผลการเลีย้ง 
ปลาเทร้าท ์
ประโยชน์ของโครงการ :  20  
ครัวเรือน  70  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

388. อนุรักษ์สภาพปาุและพฒันา 
 คุณภาพชีวิตบ้านซิแบร  
 (จัดหาน้าํช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านห้วยขนุน) บ้านห้วยขนุน  
 ตําบลแม่ตืน่ อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

(ฎีกา)                              
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
41  ครัวเรือน  256  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

389. อนุรักษ์สภาพปาุและพฒันา 
 คุณภาพชีวิตบ้านซิแบร  
 (จัดหาน้าํช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านห้วยยาบ)  บา้นห้วยยาบ  
 ตําบลแม่ตืน่ อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                              
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
57  ครัวเรือน  275  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

390. สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ          
 ดอยซอยเทอลู่  (จัดหาน้ํา 
 สนับสนนุ)  บา้นนาเกียน  
 ตําบลนาเกียน อาํเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : บ่อพักน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

391. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านสุขฤทัย  ตําบลทา่ตอน   
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                               
20 เมษายน พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
566  ครัวเรือน  2,235  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 กรมชลประทาน      
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392. พัฒนาพื้นที่อาํเภอดอยเต่า 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
 (งานก่อสร้างสถานีสบูน้าํ 
 ด้วยไฟฟาูพร้อมระบบส่งน้าํ 
 เทศบาลตาํบลท่าเดื่อ)            
 บ้านแปลง ตําบลทา่เดื่อ  
 อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : สถานีสูบน้าํ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,500 ไร่  
303 ครัวเรือน 1,350 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

393. พัฒนาพื้นที่อาํเภอดอยเต่า 
  (งานก่อสร้างสถานีสบูน้าํด้วย 
 ไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้ํา 
 บ้านหนองป-ูหนองผักบุ้ง)   
 บ้านห้วยส้ม ตําบลบงตนั  
 อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  สถานสีูบน้าํ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,500 ไร่  
303  ครัวเรือน  1,350  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

394. พัฒนาพื้นที่อาํเภอดอยเต่า  
 (สถานสีูบน้ําด้วยไฟฟาู 
 พร้อมระบบส่งน้ําบ้านแอ่น 
 จัดสรร)  บ้านแอ่นจัดสรร  
 ตําบลบ้านแอ่น อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : สถานีสูบน้าํ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่  
3,498 ครัวเรือน 1,730 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

393. ปรับปรุงระบบส่งน้าํ 
 ฝายเหมืองหลวงบ้านแปะ  
 บ้านม่อนหิน ตําบลบ้านแปะ  
 อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา)                            
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่  
175  ครัวเรือน  610  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

396. พัฒนาปาุไม้ตามพระราชดําร ิ
  บ้านห้วยลึก ตําบลเปียงหลวง  
 อําเภอเวียงแหง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน้ําบาดาล  
1 บ่อ และก่อสร้างระบบประปา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พชื  

397. จัดหาน้ําให้ราษฎร 
 บ้านบะหลา ตําบลท่าตอน  
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            - 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

398. ฝายหินก่อพร้อมระบบ  
 บ้านมูเซอร์ ตําบลม่อนจอง  
 อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร  (ฎีกา)                                  

31 มกราคม พ.ศ. 2544    

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน  
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399. พัฒนาพื้นทีส่วนบ้านกองแหะ                       
 (ฝายห้วยสวุรรณ)  
 บ้านกองแหะ              
 ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร              

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

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

400. พัฒนาพื้นทีส่วนบ้านกองแหะ  
 (พัฒนาแหล่งน้าํ)  
 บ้านกองแหะ ตาํบลโปงุแยง  
 อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร             

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน  

401. จัดหาน้ําสนบัสนุนโครงการ 
 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ของ 
 กลุ่มเยาวชนแมส่อย (ก่อสร้าง 
 โรงสูบน้ําบ่อบาดาลและระบบ    
 ส่งน้าํ) บ้านวงัน้าํหยาด        
 ตําบลแมส่อย อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    
สยามมกุฎราชกุมาร               

27 มกราคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน้าํบ่อบาดาล
และระบบส่งน้ําสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการและราษฎรในพื้นที่มีน้ําใช้
สําหรับอุปโภค-บริโภค                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

402. อ่างเก็บน้ําแม่แวน บา้นร้อง  
 ตําบลแม่แวน  อําเภอพร้าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                             
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่  
307 ครัวเรือน  1,265 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

403. ฝายห้วยแม่ระงอง  
 บ้านระงอง ตําบลน้ําแพร่   
 อําเภอพร้าว 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                      

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่  
29  ครัวเรือน  130 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

404. อ่างเก็บน้ําห้วยแม่ลาด  
 บ้านปุาอ้อ  ตําบลน้ําแพร ่ 
 อําเภอพร้าว 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                             
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 3,000 ไร่  
540 ครัวเรือน  2,151 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

405. อ่างเก็บน้ําห้วยทราย  
 บ้านสหกรณ์แปลงที่ 2   
 ตําบลเขื่อนผาก  อําเภอพร้าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                              
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,0200 ไร่   
500  ครัวเรือน  500 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน           

406. อ่างเก็บน้ําบ้านน้าํยอน 
 พร้อมระบบส่งน้ํา 
 บ้านน้ํายอน ตําบลทา่ตอน  
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี                  

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ําและ
ระบบสง่น้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
515 ครัวเรือน  1,700 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  
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405. สระเก็บน้ําบ้านห้วยน้าํริน 
 ตําบลปิงโค้ง   
 อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                                
26 มกราคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  สระเก็บน้าํ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

408. อ่างเก็บน้ําห้วยปลาปรงุ  
 (ระบบสง่น้าํ) บ้านปางมะเยา  
 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                             
26 มกราคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : ระบบส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
350 ครัวเรือน  1,450 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

409. ฝายแม่แกนพร้อมระบบส่งน้ํา  
 บ้านแม่แกน ตําบลเมืองนะ                
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                                
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,500 ไร่  
55 ครัวเรือน  280 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

410. ฝายห้วยแม่ปวยพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํบา้นประตูเมือง   
 ตําบลแม่วนิ กิ่งอําเภอแม่วาง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                             
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : ระบบส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
30 ครัวเรือน  180 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

411. ฝายทดน้ําแม่แรงพร้อมระบบ 
 ท่อส่งน้ําบ้านโปุงไฮ  
 ตําบลแมส่าว  อําเภอแม่อาย 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                                
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  395  ไร่  
95 ครัวเรือน  550 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

412. จัดหาน้ําให้มูลนิธิศิริวัฒนา- 
 เชสเชียร์  บ้านสนัผีเสื้อ  
 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  60 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

413. อ่างเก็บน้ําโปุงอั้น  
 บ้านกองแหะ ตาํบลโปงุแยง  
 อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี                     

- 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

414. ระบบสง่น้าํบา้นกองกาน 
  ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมาร ี

(ฎีกา) 
17 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ระบบส่งน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  580 ไร่ 
124 ครัวเรือน  460  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

415. ก่อสร้างฝายบ้านห้วยผา 
 พร้อมระบบส่งน้ํา บ้านห้วยผา  
 ตําบลแมน่าจร อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่  
87  ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 กรมชลประทาน  
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416. ฝายห้วยปลาจ่อมพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ บา้นแม่สะปฺอก  
 ตําบลแม่วนิ   อําเภอแม่วาง 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                        

(ฎีกา)                                  
18 มกราคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
157  ครัวเรือน  963 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

417. ระบบกักเก็บน้ําในถ้ํา 
 ตามพระราชดําริ (ถ้ําห้วยลึก)  
 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี          

26 มีนาคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : เข่ือนคอนกรีต 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

418. ฝายบา้นสบวากพร้อมระบบ 
 ส่งน้าํ บ้านสบวาก  
 ตําบลแมน่าจร อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                        

(ฎีกา)                                  
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  502 ไร่  
56  ครัวเรือน  324  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

419. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านปุาคา บ้านปุาคา  
 ตําบลม่อนปิน่  อําเภอฝาง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี          

18 มกราคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่  
95 ครัวเรือน 590 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

420. จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านปุาเก๊ียะใน ตําบลบ่อแก้ว  
 อําเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี                

21 มกราคม พ.ศ. 2552 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่  
120  ครัวเรือน  1,080  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

421. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยกวางตาย 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

28 มกราคม 2548 

ลักษณะของโครงการ : อ่างเก็บน้ํา 

ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน้ํา

ในการอุป โภคบริ โภคให้แก่ ราษฎร 

จํานวน 1,390 ครัวเรือน ตลอดจน พื้นที่

การเกษตร 250 ไร่  

หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมชลประทาน 

422.  โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ําลํา
เหมืองทุ่งแข้งกวาง อําเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

21 มกราคม 2552 

ลักษณะของโครงการ : คลองส่งน้ํา 

ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎร จํานวน 

100 ครัวเรือน 1,200 คน มีน้ําสําหรับ

อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ และ

สามารถส่งน้ําสนับสนุนพื้นที่การเกษตร

ของราษฎร จํ านวน 400 ไร่  ทํ า ให้

ราษฎรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมชลประทาน 
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423.จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ
ราษฎรเบญจมะ 1 อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
16 มกราคม 2555 

 

ลักษณะโครงการ: พัฒนาแหล่งน้ํา 
ประโยชน์โครงการ: สนับสนุนแหล่งน้ํา 
เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 
 

424.จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ
ราษฎรทุติยะโพธิ์อนุสรณ์   
อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
18 มกราคม 2555 

 

ลักษณะโครงการ: จัดหาแหล่งน้ํา 
ประโยชน์ โครงการ:  สนับสนุนพื้นที่
การเกษตรจํานวน 130 ไร่ และสร้าง
ไฟฟูาพลังน้ํ าที่ช่วยเสริมระบบไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

425. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ
ราษฎรบ้านแม่ลอง อําเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
18 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ: จัดหาน้ํา 
ประโยชน์โครงการ: สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมศูนย์การเรียนโรงเรียน และ
ราษฎร จํานวน 450 คน ให้มีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

426. จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและ
ราษฎรบ้านใหม่พัฒนาสันติ ฝายแม่
จรหลวงพร้อมระบบส่งน้ํา  
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
18 มกราคม 2555 

 

ลักษณะโครงการ: จัดหาน้ํา 
ประโยชน์โครงการ: น้ําสําหรับอุปโภค 
บริโภคของราษฎร 55 ครัวเรือน และ
สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จํานวน 
120 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

427.จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
และราษฎรอาโอยาม่า อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่  

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมาร ี
17 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ: จัดหาแหล่งน้ํา 
ประโยชน์โครงการ: ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคพื้นที่รับประโยชน์ 470 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

428.  โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การ

เรียนโรง เรียนตํ ารวจตระเวน

ช า ย แ ด น ส โ ม ส ร ไ ล อ อ น ส์

รั ต น โ กสิ นท ร์  อํ า เ ภอแม่ ว า ง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

20 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ :  ระบบท่อส่งน้ํา

ระยะทาง 1,258 ม. พร้อมอาคาร

ประกอบ และบ่อเก็บน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 150 ลบม. 

ประโยชน์ของโครงการ : ทําให้ราษฎร 

ครู นักเรียน โรงเรียน ตชด. บา้นอาโอ

ยาม่า ใชน้้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

จํานวน 450 คน พื้นที่ 150ไร่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

429. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การ

เรี ยน โร ง เ รี ยนตํ า รวจตระ เ วน

ชายแดนและราษฎรเฮียงไทยธํารงค์ 

อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

17 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ :  อาคารบังน้าํ ระบบ

ส่งน้าํพร้อมอาคารประกอบ และก่อสร้าง

บ่อเก็บน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ความจุ 

50 ลบ.ม. จํานวน 1 แห่ง และความจุ 

150 ลบ.ม. จํานวน 2 แห่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนการ

ดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

และพื้นที่การเกษตร จํานวน 240 ไร่ 

ตลอดจนน้าํอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร 

จํานวน 484 คน 137 ครัวเรือน 

หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมชลประทาน                      

430.  โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนการจัดตั้ง

โรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่)  

 จังหวัดเชียงใหม ่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

21 มกราคม 2557 

ลักษณะโครงการ : งานขยายเขตระบบ

ไฟฟูาทรงสูง , ระบส่งน้ําพร้อมอาคาร

ประกอบ ระยะทาง 1,300 ม., บ่อเก็บ

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็กความจุ 300 ลบ.

ม. 1 แห่ง และกิจกรรมปูองกันตลิ่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน้ําเพื่อการ

อุป โภคบริ โภคของราษฎร จํ านวน 

14,467 ครัวเรือน 54,700 คน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมชลประทาน                 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

431. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง

ประไพศิวะโกเศศ อําเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

22 มกราคม 2556 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างฝายพร้อม

ระบบส่งน้ําและบ่อเก็บน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ความจุ 150 ลบ.ม. 3 แห่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎร ครู 

นักเรียน จํานวน 33 ครัวเรือน 207 คน 

ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของ

โรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่นักเรียน

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมชลประทาน                      

432.. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิ

ราคานที อําเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

22 มกราคม 2556 

ลักษณะโครงการ  :  สร้างฝายพร้อม

ระบบสง่น้าํและอาคารบังคบัน้าํ จํานวน 

4 แห่ง , บ่อเก็บน้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ความจุ 50 ลบ.ม. จํานวน 3 แห่ง ขนาด

ความจุ 100 ลบ.ม. จํานวน 1 แห่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุน

พื้นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค

ให้กับราษฎร จํานวน 49 ครัวเรือน 377

คน พื้นที่รับประโยชน์  90 ไร่  

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมชลประทาน                  

433. โครงการจัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร

บ้านปางเติม อําเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ 

 - อ่างเก็บน้ําห้วยไม้เคียน  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

12 มีนาคม 2545 

ลักษณะโครงการ  :  อ่างเก็บน้ําความจุ

ประมาณ 320,000 ลบ.ม. พร้อมระบบ

ส่งน้ าและอาคารประกอบ 

ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน้ํา

ให้พื้นที่การเกษตร จํานวน 300 ไร่ และ

น้ําสาํหรับการอุปโภคบรโิภคให้ราษฎร 

137 ครัวเรือน 423 คน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมชลประทาน                      
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 

1.  พัฒนาบา้นโปุงอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดาํริ 
 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       

2 มีนาคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :     จัดทําแปลงปลูก
ไม้ใช้สอย การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2. ปรับปรุงปุาสงวนแห่งชาติ 
 แม่ออน (2) (จัดที่ดินอยู่อาศัย 
 และทํากนิ) ตําบลแม่ออนเหนือ 
 และแม่ออนใต้  
 อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                        

- 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่  
200  ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมปุาไม ้

3.  ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ 
 ไม้ดอกไม้ผล ตาํบลบา้นไร่  
 (ศูนย์บริการการพฒันา 
 ขยายพันธุไ์ม้ดอกไม้ผลบ้านไร่)               
 ตําบลบ้านไร ่อําเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       
พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :     การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ :   22 หมู่บ้าน  
652  คน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

4. จัดที่นาและพฒันาแหล่งน้าํ 
 เพื่อการทํานา ดอยสามหมื่น                        
 บ้านลีซอดอยสามหมื่น               
 ตําบลเมืองแหง  
 กิ่งอําเภอเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                         

3 มีนาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : ปรับแต่งพื้นที่ทํานา
ปรับปรุงคนันา 
ประโยชน์ของโครงการ :  74 ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมปุาไม ้
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5.  โครงการหลวงพื้นทีจ่ังหวัด
 แม่ฮ่องสอน (บุกเบิกและพัฒนา 
 ที่ดินด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ํา) 
 โครงการหลวง บา้นวัดจนัทร์                
 อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   
 โครงการหลวงแม่ลาน้อย 
 ตอนบน อําเภอแม่สะเรียง                           
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
      โครงการหลวงผาลาด พระบาท 
 ห้วยต้ม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  
 โครงการหลวงห้วยน้ํารนิ- 
 ห้วยโปุง อําเภอเวียงปุาเปาู                    
 จังหวัดเชียงราย                 
 โครงการหลวงแม่สาใหม่      
 อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
 โครงการหลวงขุนแปะ  
 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 โครงการหลวงขุนวาง      
 อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                     

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :     การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กรมพัฒนาที่ดนิ 

6. เลี้ยงดูโคนม ณ ศนูย์วิจัยและ 
 บํารุงพนัธุ์สัตว์ (ศึกษาและ 
 ขยายพันธุโ์คนมพนัธุ์โฮลสไตน ์
 ฟรีเชี่ยน จากประเทศฝรั่งเศส)  
 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุส์ัตว์ 
 เชียงใหม่  อําเภอสันปุาตอง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมปศุสัตว์ 

 6.1 จัดตั้งศูนย์ผลิตน้าํเชื้อพ่อโค 
  พันธุ์ดอยอินทนนท์                  
  โครงการหลวงอินทนนท ์ 
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       

- 

ลักษณะโครงการ : จัดตั้งศูนยผ์ลิต
น้ําเชื้อและผลิตน้ําเชื้อให้เพียงพอในงาน
ผสมเทียมเพื่อขยายและปรับปรงุพันธุ์โค 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปศุสัตว์ 

7. ส่งเสริมการปลูกไมด้อก 
 เมืองหนาว อําเภอฝาง 
 บ้านปุาคา ตําบลม่อนปิ่น              
 อําเภอฝาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองทัพภาคที่ 3 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

8.  เพาะเลี้ยงกบตามพระราชดําริ                   
 พื้นที่ในพระตาํหนักภูพิงค์            
 บ้านห้วยจะค่าน และโม่งหลวง                 
 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 
 และแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

19 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : เลี้ยงและขยายพันธุ์
กบเป็นอาหาร                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมประมง 

9.  ขยายผลโครงการอันเนื่องมา  
 จากพระราชดาํริการปลูกพืช 
 เศรษฐกิจบนพื้นทีสู่งหลายพื้นที่ 
 ดําเนินการ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมวิชาการเกษตร 

10. สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงเขา 
 อมพายตามพระราชดาํริ  
 (แผนงานจัดรปูแปลงนาและ 
 การปลูกข้าว) บ้านเขาอมพาย             
 ตําบลปางหินฝน อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

26 มีนาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร  
(จัดรูปแปลงนาและปลูกข้าว) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
สํานักราชเลขาธิการ 

11. กลุ่มสถานีพฒันาการเกษตร 
 ที่สูง กลุ่มบา้นเล็กในปุาใหญ่  
 และกลุ่มพัฒนาอาชีพเขต 
 ภาคเหนือ (พัฒนาการเกษตร)  
 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่  
 พะเยา ลาํพูน น่าน และแพร ่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

- 

ลักษณะโครงการ : ให้ความรู้ภาค
การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมวิชาการเกษตร 

12. เลี้ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและ 
 ขยายผลส่งเสริมเกษตรกร 
 ตามพระราชดําร ิเชียงใหม่  
 เชียงราย แม่ฮ่องสอน นา่น  
 และพะเยา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมปศุสัตว์ 

13. บ้านเล็กในปุาใหญ ่
 ตามพระราชดําริดอยดํา    
 (งานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา 
 เพิ่มเติม) บ้านนามน                 
 ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ :  40 ไร่   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 

 

 



 109 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  ศึกษาและพฒันาปาุไม้ใชส้อย  
 บ้านโปง ตําบลปุาไผ่                      
 อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :     ทดลองปลูกไม้ใช้
สอยให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน ์
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
683 ครัวเรือน 1,002 คน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2. แก้ไขปัญหาไฟปุาภาคเหนือ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
 พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

30 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : หาแนวทางแก้ไข
เร่ืองการเผาปุา  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองทัพภาคที่ 3 

3.  ปลูกปาุเสริมธรรมชาต ิ
 บนอุทยานแห่งชาติ                 
 ดอยสุเทพ-ปุย  บ้านดอยสุเทพ                  
 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       

- 

ลักษณะโครงการ :     ปลูกปุาเสริม
ธรรมชาต ิ
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่ 
1,596 ครัวเรือน 8,658 คน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปุาไม ้

4. คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยไพรพฤกษ์ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ อําเภอสันทราย  
 บริเวณอุทยานแห่งชาต ิดอยสุเทพ–
 ปุย บริเวณดอยหัวแม่สุริน  
 ตําบลแม่อูคอ  อําเภอขุนยวม  
 เขตพื้นที่ติดต่ออําเภอแม่ริม สะเมิง 
 หางดง เมือง จังหวัดเชียงใหม่                      
 บริเวณพระตําหนักดอยตุง และ 
 บริเวณพื้นที่โครงการพฒันา 
 ดอยตุง กิ่งอําเภอแม่ฟูาหลวง แม่จัน 
 แม่สาย จังหวัดเชียงราย บริเวณ
 โครงการอนุรักษ์สภาพปาุในพืน้ที่
 อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เขต
 ติดต่ออําเภออมก๋อย ดอยเต่า 
 จังหวัดเชียงใหม ่อําเภอแม่ระมาด               
 ท่าสองยาง สามเงา จังหวัดตาก                   
 อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

22 มกราคม พ.ศ. 2535            
22 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : คืนชีวิตกล้วยไม้ไทย
ไพรพฤกษ์ สํานักงานคืนชวีิตกลว้ยไม้
ไทยไพรพฤกษ์                    
มหาวิทยาลยัแม่โจ้                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองทัพภาคที่ 3 



 110 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5.  การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไมปุ้าใน 
 พื้นที่ภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติ 
 ดอยอินทนนท์  อาํเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 
มีนาคม พ.ศ. 2536                

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547            
มีนาคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :     รวบรวมพันธุ ์
กล้วยไม้ สายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อขยายพันธุ์
ก่อนนํากลับสู่ พื้นที่ปาุ                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

6. อนุรักษ์สภาพปาุและสัตว์ปาุ 
 บ้านตีนตก ตําบลนาคอเรือ            
 อําเภอฮอด 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ              

14 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ :  97 ครัวเรือน 
1 หมู่บ้าน  382 คน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                          
กรมปุาไม ้

7.  ความหลากหลายและนิเวศวิทยา 
 ของหิ่งห้อยในประเทศไทย                 
 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ                
 พระนางเจา้สิริกิติ์                
 พระบรมราชนิีนาถ            
 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

8 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :     สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

8. อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาและ 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                           
17 มีนาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : ฟื้นฟูสภาพปุาตน้น้าํ
ลําธาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุและพันธุ์พชื 

9.  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม 
 พระราชดาํริ บ้านเสาแดง  
 (งานอนุรักษ์ฟื้นฟู)                
 บ้านเสาแดง  ตาํบลแจ่มหลวง   
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :     สิ่งแวดล้อม                      
สนับสนนุน้าํและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
อยู่ในสภาพที่สมดุลตลอดจนเปน็แหล่ง
อาหารของราษฎร 
ประโยชน์ของโครงการ :  65 ครัวเรือน 
443 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

10. ปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูสภาพปุาไม้ใน 
 พื้นที่โครงการฯ ภาคเหนือ  
 เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา  
 แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ลําปาง  
 พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

31 มกราคม พ.ศ. 2548 

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

11. สถานีพัฒนาการเกษตร ที่สงูตาม 
 พระราชดาํริ (พื้นที่ใหม่)  
 บ้านนาเกียน (แผนอาํนวยการ 
 และบริหารแผนงานฟื้นฟู
 ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม) บา้นนาเกียน  
 ตําบลนาเกียน  อาํเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ :     สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
118 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

12. อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้า 
 นารีอินทนนท์  อําเภอจอมทอง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ                   

- 

ลักษณะโครงการ : รวบรวมกล้วยไม้ปาุ
และขยายพนัธุ์  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

13. ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร 
 พิทักษ์ปุา จงัหวัดเชียงใหม่  
 เชียงราย นา่น และพะเยา 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร
ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
สํานักราชเลขาธิการ 

14. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
 ตําบลโปงุ  อําเภอสันทราย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมาร ี                    

- 

ลักษณะโครงการ : อนุรักษ์พันธกุรรมพชื  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

15. อนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนา 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
 ประโยชน์จากยางรัก 
 บ้านแม่ต๋อม บ้านแม่ต๋อมบน   
 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี                       

- 

หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปุาไม ้
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

16. โครงการการวิ จั ยและพัฒนา
กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซิสและ
สกุลที่ เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ท า ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช

กุมารี 

9 สิงหาคม 2553 

ลักษณะของโครงการ : การวิจัย 

ประโยชน์ของโครงการ : เป็นการ

ขยายพันธุ์และการตรวจสอบพันธุกรรม 

ศึกษาวงจรชีวิตการเจริญเติบโต ทําให้

กล้วยไม้ชนิดนี้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของ

คนไทย และทั่วโลก  

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17. โครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้
ร อ ง เ ท้ า ร า รี อิ น ท น น ท์ ต า ม
พระราชดําริ ในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอย
อินทนนท์) อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

มีนาคม 2536 

ลักษณะของโครงการ : อนุรักษ์พันธุ์ไม้ 

ประโยชน์ของโครงการ : เป็นแหล่ง

รวบรวมพันธุ์ กล้ วยไม้ รอง เท้ านารี 

ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมอุทยานฯ 

18.  อนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์
จากยางรักอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
7 สิงหาคม 2552 

 

ลักษณะโครงการ: การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปุาสงวน 
ประโยชน์โครงการ: ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟู เกิดความอุดมสมบูรณ์
ราษฎรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมปุาไม้ 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 

1.  หมู่บ้านสหกรณ์                
 ตําบลสหกรณ์ อําเภอแม่ออน 
 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       

- 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมพัฒนา
สมาชิกโครงการให้มีอาชีพรายได้   
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

2. จัดที่ดินหมู่บา้นสหกรณ์ 
 ห้วยมะนาว  บ้านกาด  
 ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง 
 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                      

9 และ 13 มีนาคม  
พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ : สนับสนุนการ
รวบรวมกลุ่มและสง่เสริมอาชีพให้กับ
ราษฎร                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม              
 บ้านขนุวาง ตําบลแม่วนิ  
 อําเภอสันปุาตอง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมวิชาการเกษตร 

4. ทดสอบและขยายพนัธุ์พืช 
 เมืองหนาวแม่สาใหม่  
 บ้านดอยแม่สาใหม่               
 ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริ 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                           

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ  :                
ทดสอบและขยายพนัธุ์พืชเมืองหนาวเพื่อ
เพิ่มรายได้ของชาวเขา                         
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบนั
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

5. สหกรณ์การเกษตรในที่ดินของ 
 มูลนิธิชยัพัฒนา บ้านโรงวัว  
 ตําบลแมส่อย อําเภอจอมทอง 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                   
พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  จัดตั้งและรวมกลุ่ม
ชาวบ้านเป็นสหกรณ์  
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
สํานักงานมลูนิธชิัยพฒันา  
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

6. ผลิตท่อนพนัธุ์มันฝรั่งปราศจาก 
 โรคไวรัส ตําบลม่อนปิ่น  
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                           

- 

ลักษณะโครงการ  :   การเกษตร                         
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 6.1 ผลิตท่อนพนัธุ์มันฝรั่ง 
  ปราศจากโรคไวรัส  
  (อุตสาหกรรมการแปรรูป 
     มันฝรั่ง) 

1. ภาควิชาโรคพืช             
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์  

2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และห้องปฏิบัติการกลาง 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์                    

3. แปลงทดลอง              
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
ตําบลม่อนปิน่ อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

7. ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า รร. ตชด. 
  บา้นปางกว้าง ตําบลอินทนิล                
 อําเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                           

- 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการ :  80 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมตํารวจ 

8. จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดน 
 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
 บ้านปางคอง (พัฒนาราษฎร 
 ชาวไทยภูเขา) จังหวัดเชียงใหม่                          
 และแม่ฮ่องสอน 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                      

3 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ  :   สร้างอาชีพ                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กองทัพบก                        
กองทัพภาคที่ 3 

9. ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ  
 บ้านขนุแตะ ตาํบลดอยแก้ว              
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                      

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ  :                
ส่งเสริมราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้                             
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ  
และพันธุ์พชื 

10. ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําร ิ 
 บ้านแม่ตงุติง ตาํบลแม่สาบ   
 อําเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

5 มีนาคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ  :                
ส่งเสริมราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้เสริม
จากการดําเนนิการฟาร์ม                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

11. ขยายพันธุส์ุกรจินหัว       
 จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  
 บ้านขนุแตะ ตาํบลดอยแก้ว  
 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 บ้านแม่ตงุติง ตาํบลแม่สาบ           
 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
 บ้านร่มฟาูทอง ตาํบลปอ   
 อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

27 มกราคม พ.ศ. 2544                      
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :   ส่งเสริมอาชีพ                
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
สํานักราชเลขาธิการ 

12. พัฒนาการเกษตรที่สูงตาม 
 พระราชดาํริ บ้านห้วยเมืองงาม  
 บ้านห้วยแม่เกีย๋ง บ้านเขาอมพาย 
 บ้านเสาแดง บ้านดอยม่อนลา้น                 
 อําเภอแม่อาย เชียงดาว                
 แม่แจ่ม และพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

พ.ศ. 2547 
 

ลักษณะโครงการ  : ส่งเสริมอาชีพ                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
สํานักราชเลขาธิการ 

13. สถานีพฒันาเกษตรที่สูง 
 ตามพระราชดําริ                     
 ดอยม่อนล้าน (งานประมง)  
 บ้านอาแย ตําบลปุาไหน่                
 อําเภอพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                           
28 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :  สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ :  33 ครัวเรือน  
182 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมประมง 

14. ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ  
 บ้านดงเย็น  ตาํบลบา้นแปะ              
 อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  แหล่งสร้างงาน 
และอาชีพ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

15. วิจัยและพฒันาการผลิต 
 กล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมใน 
 พระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
 เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์
 อัครราชกุมารี ศูนย์พัฒนาพืน้ที่ 
 การเกษตรบ้านโปง               
 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ    
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์               

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ                     
ประโยชน์ของโครงการ : 323 ครัวเรือน 
963 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
สํานักพระราชวัง 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

16. อนุรักษ์สภาพปุา พื้นที่อําเภออม

ก๋อย บ้านห้วยปูลิง ตําบลม่อนจอง 

อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ศูนย์ปฎิบัติการนางนอน) 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

17. ฟื้นฟูสภาพปุาในพื้นที่บ้านซิแบร 

ตําบลแม่ตื่น อําเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

18.  พัฒนาปุาไม้ฯ สวนปุาสิริกิติ์ บ้าน

โม่งหลวง ตําบลกองแขก อําเภอแม่

แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

 

19. พัฒนาปุาไม้ฯ สวนปุาสิริกิติ์ บ้านขุน

แม่นาย ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

20. พัฒนาปุาไม้ฯ สวนปุาสิริกิติ์ บ้านมืด

หลอง ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

21. ฟื้นฟูสภาพปุาพื้นที่ อํ า เภอไชย

ปราการ-อําเภอเชียงดาว บ้านห้วย

จะค่าน ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียง

ดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

22. หมู่บ้านปุาไม้แผนใหม่ฯ บ้านนาศิริ 

ตําบลเมืองนะ อํา เภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม ่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

23.  โครงการอนุรักษ์สภาพปุาพื้นที่อํา

ก๋อย อําเภออมก๋อย(ศูนย์ปฏิบัติการ

นางนอน) 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

24. โครงการฟื้นฟูสภาพปุาในพื้นที่บ้าน

ซิแบร อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ : ฟื้นฟูสภาพปุาใน

พื้นที ่

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

25. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านทุ่ง

ต้นงิ้ว  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ รวมทั้งงานหัตถกรรมต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

26. โครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สวนปุาสิริกิติ์ บ้านโม่ง

หลวง  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

27. โครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สวนปุาสิริกิติ์ บ้านขุน

แม่นาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

28. โครงการพัฒนาปุาไม้อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สวนปุาสิริกิติ์ บ้านมืด

หลอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

29. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านห้วย

สะแพท อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมศิลปาชีพ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

 

 

 



 118 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

30. โครงการฟื้นฟูพื้นที่สภาพปาุอําเภอ

ไชยปราการ-อําเภอเชียงดาว บา้น

ห้วยจะค่าน  อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

31. โครงการหมู่บ้านปุาไม้แผนใหม่อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริบ้านนาศิริ 

อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

32. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านขนุวนิ 

อําเภอแม่วาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ รวมทั้งงานหัตถกรรมต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

33. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านแม่

บวนเหนือ-แม่บวนใต้ อําเภอดอย

เต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ รวมทั้งงานหัตถกรรมต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

สํานักราชเลขาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 119 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1.  จัดสร้างเตาเผาขยะ          
 ตําบลแม่เหียะ  อําเภอเมือง  

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                       

24 มกราคม พ.ศ. 2533 

ลักษณะโครงการ :  สร้างเตาเผาขยะ                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมการปกครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 

1. สร้างเส้นทางสายจอมทอง- 
 แม่แจ่ม (พัฒนาการคมนาคม 
 หมู่บ้านชาวเขา เสน้ทาง 
 จอมทอง-แม่แจ่ม (ในโครงการ 
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท)์)                  
 บ้านขนุกลาง ตําบลบ้านหลวง   
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                          

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ : สร้างเสน้ทาง 
ประโยชน์ของโครงการ :  
1 กิโลเมตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

2. สร้างทางเชื่อมบา้นแม่ลาย- 
 บ้านแม่ตอนหลวง (ก่อสร้าง 
 เส้นทางลําลอง สายบา้นแม่ลาย–  
 บ้านแม่ตอนหลวง)  
 บ้านแม่คาํปอง ตาํบลห้วยแก้ว  
 อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                          

5 มีนาคม พ.ศ. 2525 
 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างเส้นทาง
ลําลอง หน่วยงานรับผดิชอบ :
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

3. ก่อสร้างเส้นทางสาย         
 บ้านห้วยมะนาว-บ้านนากบ                      
 บ้านนากบ ตําบลบ้านแปะ          
 อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างเสน้ทาง 
ประโยชน์ของโครงการ : 8 หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

4. สร้างทางเชื่อมบา้นบ่อแก้ว- 
 บ้านดงสามหมื่น-บ้านวดัจันทร์  
 บ้านวัดจันทร์ ตําบลบา้นจนัทร์   
 อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 
 

ลักษณะโครงการ :  สร้างทางเชื่อม                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  : สํานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท 

5. ก่อสร้างถนนสายขุนกลาง-ขุนวาง-  
 แม่จอนหลวง บ้านขุนวาง  
 ตําบลแม่วนิ   อําเภอสันปุาตอง 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 

ลักษณะโครงการ  :  สร้างถนน                          
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมทางหลวง 

6. ปรับปรุงถนนสายบา้นหนอง 
 อาบชา้ง-บ้านแม้วปุากลว้ย  
 บ้านหนองอาบช้าง 
 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 
 

ลักษณะโครงการ  :  ปรับปรุงถนน 
ประโยชน์ของโครงการ : 3  หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  : สํานักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท 
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 121 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

7. โครงการหลวงวัดจันทร์   
 (สร้างถนนสายอําเภอสะเมิง- 
 บ่อแก้ว) ตําบลสะเมิงใต้  
 แม่สายและบ่อแก้ว              
 อําเภอสะเมิง 
 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                            

- 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างทาง
มาตรฐาน รพช.  
ประโยชน์ของโครงการ : 1,239 
ครัวเรือน 11 หมู่บ้าน 6,961  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

8. ซ่อมแซมทางสายอาํเภอแม่แจ่ม 
 จังหวัดเชียงใหม่ -อําเภอขุนยวม           
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน บา้นปางอุง- 
 แม่นาจอน อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว                  

(ฎีกา)                          
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  :  เส้นทางคมนาคม 
ประโยชน์ของโครงการ : 370 ครัวเรือน 
6  หมู่บ้าน  1,850  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  : กองอํานวยการ
กลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
(กรป. กลาง) 

9. ปรับปรุงก่อสร้างถนน 
 บ้านสบกา๋ย-บ้านปุาข้าวหลาม   
 บ้านปุาขา้วหลาม          
 ตําบลกี๊ดช้าง  อําเภอแม่แตง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี               

21 มกราคม พ.ศ. 2552 

ลักษณะโครงการ  :  ถนน 
ประโยชน์ของโครงการ :  
167 ครัวเรือน 765  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

10. ปรับปรุงถนนปุาไม้ลาํลอง  
บ้านแม่ตืน่น้อย – บ้านทุ่งตน้งิ้ว 
ตามพระราชดําริ  อําเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม ่

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

22 มกราคม 
 

ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงเสน้ทาง
คมนาคม 
ประโยชน์โครงการ: ราษฎร 520 
ครัวเรือน สามารถใช้สัญจร และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรได้ ตลอดทั้งปี 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 



 122 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

11. โครงการปรับปรุงถนนปุาไม้ลําลอง 
บ้านราชา – บ้านผาแดงตาม
พระราชดาํริ  อําเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
22 มกราคม 2556 

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงผวิจราจร
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 17.7 กม.  
ประโยชน์ของโครงการ : ทําให้ราษฎร
บ้านราชา หมู่ที่ 11 และราษฎรบ้านผา
แดง หมู่ที่ 12 จํานวน 200 ครัวเรือน 
รวม 1,000 คน มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก สามารถใช้สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรได้ตลอดทัง้ปี 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ และพันธุ์
พืช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม / การศึกษา 

1. จัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทาน 
 พื้นที่ภาคเหนือ หลายพืน้ที ่
 ดําเนินการ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :  จัดตั้งธนาคารข้าว                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
สํานักราชเลขาธิการ 

2. โรงเรียนตํารวจตระเวน 
 ชายแดนรัปปาปอร์ต           
 บ้านปุาเก๊ียะใน ตําบลบ่อแก้ว  
 อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

3. โรงเรียนตํารวจตระเวน 
 ชายแดนบา้นแม่ลอง            
 บ้านแมล่อง ตําบลบ้านทับ  
 อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

4. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 บ้านใหม่พัฒนาสันติ  
 บ้านใหม่พัฒนาสันติ  
 ตําบลแมน่าจร อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

5. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 เฮียงไทยธาํรงค์  บา้นปูุหม่ืนใน  
 ตําบลแมส่าว อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

6. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน 
 ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์  
 บ้านจะนะ ตําบลแม่อาย  
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :   
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

7. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน 
 อาโอยาม่า  บ้านปาุคา  
 ตําบลม่อนปิน่   อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

8. โรงเรียนตํารวจตระเวน 
 ชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2  
 บ้านแมล่ะงอง   ตาํบลน้าํแพร่  
 อําเภอพร้าว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

9. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 เฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย  
 ตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 



 124 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

10. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 บ้านหนองแขม ตําบลเมืองนะ  
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

11. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 เบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น  
 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

12. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน 
 ไลออนส์ มหาจักร 9  
 บ้านปุาขา้วหลาม ตาํบลกื๊ดชา้ง  
 อําเภอแม่แตง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

13. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน 
 ทา่นผู้หญิงประไพ  
 ศิวะโกเศศ  บ้านผาแดง  
 ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

14. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 รางวัลอินทิรา คานธี   
 บ้านพะกะเช ตาํบลแม่ตื่น  
 อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

15. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 สงเคราะห์ 1                  
 บ้านถ้าํตับเตา่ ตําบลปงคํา  
 อําเภอฝาง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

16. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 ศึกษาสงเคราะห์ 1  
 บ้านแม่แมะ ตําบลแม่แรม  
 อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

17. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 ศึกษาสงเคราะห์ 3  
 บ้านแมป่าม ตาํบลเมืองงาย               
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

18. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน 
 สงเคราะห์ 2 บ้านบางตันเดื่อ  
 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  



 125 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

19. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 บํารุงที่ 9 บา้นสบกาย  
 ตําบลกีดช้าง อําเภอแม่แตง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

20. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 ศึกษาสงเคราะห์ 2 บ้านแม่เลา    
 ตําบลปุาแป อําเภอแม่แตง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

21. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 สงเคราะห์ 3 บ้านแม่สูน   
 ตําบลแมสู่น อําเภอฝาง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

22. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 สงเคราะห์ 5                   
 บ้านปางมะเยา ตาํบลเมืองงาย            
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

23. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 10  
 บ้านเมืองนะ ตําบลเมืองนะ                 
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

24. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 สงเคราะห์ 6  บ้านถ้ําตับเตา่  
 ตําบลปงดาํ อําเภอฝาง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

25. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 บํารุงที่ 17 บา้นยาง                 
 ตําบลแมง่อน อําเภอฝาง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

26. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 18  
 บ้านเวียงหวาย                 
 ตําบลม่อนปิน่ อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

 

 



 126 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

27. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 19  
 บ้านแม่หาด ตําบลเมืองแหง              
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

28. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 สงเคราะห์ 9  
 บ้านบ้านใหม่ ตําบลแม่สนู  
 อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

29. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 โชติคุณเกษม 2  บ้านเมืองงาม  
 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

30. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 สงเคราะห์ 21                 
 บ้านหัวฝาย ตาํบลปงต๋ํา  
 อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

31. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 26  
 บ้านปุาฮ่าง ตําบลแมน่ะ  
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

32. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1   
 บ้านดอยปุย ตาํบลบ้านปง              
 อําเภอหางดง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

33. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 30  
 บ้านบ้านเฟือง ตําบลเมืองงาย                
 อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

34. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 บํารุงที่ 51 บา้นโปุงอาง  
 ตําบลแมน่ะ อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

35. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 บํารุงที่ 53 บา้นแม่กอนใน  
 ตําบลเมืองงาย  อําเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

36. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 ไทยทนุ บา้นสนัตน้คู่  
 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

37. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 54  
 บ้านปูุหม่ืนนอก ตําบลเวียง  
 อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

38. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน 
 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1  
 บ้านปางควาย ตาํบลแม่งอน  
 อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

39. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7   
 บ้านแมส่าใหม่ ตําบลโปุงแยง  
 อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

40. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน 
 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2              
 (ตชด. สงเคราะห์ 14)          
 บ้านหนองหอย                  
 ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

41. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 เบญจมะ 2 บ้านน้าํรู  
 ตําบลเมืองนะ  อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

42. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 ศึกษาสงเคราะห์ 8  
 บ้านทับเดื่อ ตําบลอินทนิล               
 อําเภอแม่แตง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

43. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 78 บา้นหนองบัว  
 ตําบลปงตาํ อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

44. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 มหาราช 6 บา้นห้วยผักไผ่  
 ตําบลม่อนปิน่ อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

45. โรงเรียนตํารวจตระเวน 
 ชายแดนบาํรุง ที่ 91  
 บ้านปูุก้างเลาเสือ            
 ตําบลแม่มึก อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

46. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน
 ทหารม้าอนุสรณ์  
 บ้านวังดิน ตําบลแม่นาวาง               
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

47. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน  
 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 8  
 บ้านปางปาุค่า ตาํบลแม่ริม  
 อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

48. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 ประพันธ-์อารีย์ หงสกุล  
 บ้านห้วยหลวง  ตําบลแม่อาย  
 อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

49. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 ศึกษานารีอนสุรณ์ 1  
 บ้านแม่เมืองน้อย  ตาํบลแม่นาวาง                
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

50. โรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน 
 วิทยาลัยครูธนบุรีอนุสรณ์  
 บ้านบวกจั่น ตําบลโปุงแยง  
 อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

51. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 102  
 บ้านแม่ตะละ ตําบลยั้งเมนิ  
 อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

52. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 กมลเรียม สุโกศล                
 บ้านผาใต้ ตาํบลแม่นาวาง             
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

53. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 ศึกษานารีอนสุรณ์ 2                  
 บ้านแมส่ลัก ตําบลแมน่ายาว              
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

54. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 111  
 บ้านบ้านหลวง  ตาํบลแม่งอน  
 อําเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

55. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 บํารุงที่ 107  
 บ้านห้วยจะค่าน           
 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

56. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
 ศึกษานารีอนสุรณ์ 3                     
 บ้านห้วยส้าน ตําบลทา่ตอน          
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

57. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
 ไลออนส์มหาจักร 8   
 บ้านร่มไท ตาํบลท่าตอน                 
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื้นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน  

58. พัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
 ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การ 
 เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา             
 “แม่ฟูาหลวง” ศศช. และ 
 บ้านรอบ ศศช. ตําบลยางเปียง  
 สบโขง นาเกียน และแม่ตื่น   
      อําเภออมก๋อย 

รัตนราชสดุาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี           

พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิต                    
ประโยชน์ของโครงการ : 464 ครัวเรือน 
2,151  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมปศุสัตว์  
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59. ศูนย์อํานวยการโครงการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดาํริ                     
 ตําบลมะขุนหวาน                  
 อําเภอสันปุาตอง 
 

- ลักษณะโครงการ :  พัฒนาพืน้ที่ให้ 
เป็นศูนย์เรียนรู้                            
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมพัฒนาที่ดนิ 
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โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ 

1. ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ 
 ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมา  
 จากพระราชดาํริ บา้นไร่            
 บ้านใหม่สนัติสุข 
 ตําบลแหวนยางคราม               
 อําเภอหางดง  และดอยหล่อ 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       
พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ  :                 
ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้
ผลอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรทางชีวภาพ                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  : สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา                        
กรมชลประทาน 

 1.1. ศูนย์บริการไม้ดอกไมผ้ล 
  บ้านไร่อันเนื่องมาจาก 
  พระราชดาํริ บ้านไร่          
  ตําบลบ้านแหวน            
  อําเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                     
พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ  :   อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชพื้นเมือง หน่วยงานรับผิดชอบ :  
สํานักงาน กปร. 

 1.2 แผนงานการดาํเนินงาน 
  ศึกษา วิจัย และทดลอง  
  และแผนงานการ 
  ดําเนินงานขยายผล  
  ตําบลบ้านแหวน        
  อําเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                          

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :  งานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและขยายผล                             
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมชลประทาน 

2. พัฒนาพื้นทีปุ่าขนุแม่กวง 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ               
 ตําบลปุาเมี่ยง   
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                     

25 มีนาคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ  :  ปูองกันรักษา                       
ปุาธรรมชาติและฟืน้ฟู  สภาพปาุที่ถูก
ทําลาย                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ  
และพันธุ์พชื 

 2.1 พัฒนาพื้นทีปุ่าขนุแม่กวง 
  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ         
  ตําบลลวงเหนือ เชิงดอย  
  และปาุเมี่ยง                
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                          

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :                        
สิ่งแวดล้อม                         
หน่วยงานรับผิดชอบ   :      
กรมชลประทาน 

 2.2 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้าํ  
  บ้านปุาสักงาม           
  ตําบลลวงเหนือ                     
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                          

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :    ฝาย                                              
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร่ 
85 ครัวเรือน  306 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 2.3 ประชาสัมพนัธ์และ 
  ปูองกันรักษาปาุ  
  บ้านปุาสักงาม                    
  ตําบลลวงเหนือ    
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :              
ประชาสัมพนัธ์และปูองกันรักษาปุา  
ประโยชน์ของโครงการ : 60,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 2.4 พัฒนาพื้นทีปุ่าขนุแม่กวง  
  ระยะที่ 2 บ้านปุาสักงาม   
  ตําบลลวงเหนือ   
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                          

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                                              
ประโยชน์ของโครงการ : 85 ครัวเรือน 
1 หมู่บ้าน  306 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.5 งานพฒันาพื้นที่ปาุ 
  ขุนแม่กวง   
  อําเภอดอยสะเก็ด 
  และสันกาํแพง 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
ประโยชน์ของโครงการ :  
182,000 ไร่ 1,102 ครัวเรือน 4,141 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.6 พัฒนาพื้นทีปุ่าขนุแม่กวง                  
  ตําบลเทพเสด็จปาุเมี่ยง  
  บ้านสหกรณ์และห้วยแก้ว 
   อําเภอดอยสะเก็ดและ          
  กิ่งอําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                          

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                                              
หน่วยงานรับผิดชอบ   :      
กรมชลประทาน 

 2.7 งานประชาสัมพนัธ์และ 
  ปูองกันการบุกรุกทําลาย 
  ปุาไม้ในเขตโครงการ  
  ตําบลเทพเสด็จปาุเมี่ยง  
  บ้านสหกรณ์ ห้วยแก้ว   
  อําเภอดอยสะเก็ดและ    
  กิ่งอําเภอแม่ออน                         

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
ประโยชน์ของโครงการ :1,102 
ครัวเรือน  14 หมู่บ้าน 4,141 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 2.8 งานพฒันาพื้นที่ทํากนิ 
  และปูองกันการบุกรุก 
  ทําลายปาุไม้ในเขต 
  โครงการ อําเภอ 
  ดอยสะเก็ดและ         
  กิ่งอําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
ประโยชน์ของโครงการ :1,102 
ครัวเรือน  14 หมู่บ้าน 4,141 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 2.9 งานประชาสัมพนัธ์ และ 
  ปูองกันการบุกรุกทําลาย 
  ปุาในเขตโครงการ  
  อําเภอดอยสะเก็ดและ          
  กิ่งอําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 2.10 งานปูองกันการบุกรุก 
  ทําลายปาุไม้ในเขต 
  โครงการฯ ระยะที ่3               
  อําเภอดอยสะเก็ดและ         
  กิ่งอําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
ประโยชน์ของโครงการ :1,102 
ครัวเรือน  15 หมู่บ้าน 4,141 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 2.11 งานประชาสัมพนัธ์ และ 
  ปูองกันการบุกรุกทําลาย 
  ปุาไม้  อาํเภอดอยสะเก็ด                         
  และกิ่งอําเภอแม่ออน 
 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   ประชาสมัพันธ์
และปูองกันรักษาปุา 
ประโยชน์ของโครงการ :1,102 
ครัวเรือน  15 หมู่บ้าน 4,141 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.12 งานประชาสัมพนัธ์และ 
  ปูองกันการบุกรุกทําลาย 
  ปุาไม้ในเขตโครงการฯ                  
  อําเภอดอยสะเก็ดและ         
  กิ่งอําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 2.13 แผนงานการดาํเนินงาน 
  ปูองกัน ฟื้นฟสูภาพปุา 
  ต้นน้าํและแผนงานการ 
  ดําเนินงานขยายผล  
  ตําบลปุาเมี่ยง       
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   ปูองกัน ฟื้นฟู
สภาพปาุต้นน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  
345,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

3. โครงการหลวงภาคเหนือ   
 3.1 ส่งเสริมหัตถกรรมชาวเขา 
  จัดตั้งธนาคารข้าว 
 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมประชาสงเคราะห์ 

 3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  การเพาะเห็ดหอม 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
ประเทศไทย 
 



 134 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 3.3 จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร 
  ชาวเขา 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 3.4 โครงการหลวงภาคเหนือ  
  โครงการหลวง จังหวัด 
  เชียงใหม่ เชียงราย  
  แม่ฮ่องสอน และลําพนู 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                   
ประโยชน์ของโครงการ :1,400 
ครัวเรือน  65 หมู่บ้าน 56,250 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
สํานักราชเลขาธิการ 

 3.5 วิจัยผลิตภัณฑ์ไมป้ระดับ 
  แห้งจากพันธุ์ไม้พืน้เมือง 
  และทดลองขยายพันธุ ์
  สตรอเบอร่ี 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 3.6 อนุรักษ์ดินและน้ํา 4 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ  :  อนุรักษ์ดินและน้ํา                
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 3.7 การก่อสร้างแหล่งน้ํา  
  อําเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  700  ไร่ 
50  ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 3.8 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา  
  อําเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                   
ประโยชน์ของโครงการ : 400  ไร่ 
 50 ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองอํานวยการ
กลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
(กปร. กลาง) 

 3.9 จัดหาแหล่งน้ํา              
  ตําบลเมืองนะและ 
  เมืองก๋าย อําเภอเชียงดาว  
  และแม่แตง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ  : พัฒนาแหล่งน้าํ                          
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 3.10 ไฟฟูาพลังน้าํขนาด 
  เล็กมาก บ้านปางอุ๋ง  
  ตําบลแม่ศึก อาํเภอแม่แจ่ม                        
  บ้านขนุแปะ ตําบลบ้านแปะ     
  อําเภอจอมทอง  
  บ้านแกน้อย ตําบลเมืองนะ      
  อําเภอเชียงดาว  
  จังหวัดเชียงใหม่ และ  
  บ้านฮากไม้ใต้ ตําบลปุาแป 
  อําเภอแม่ลาน้อย บ้านดง  
  ตําบลห้วยฮ่อม                    
  อําเภอแม่ลาน้อย                         
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว                        

11 มีนาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : ใช้ไฟฟูาพลงัน้ํา
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพชาวไทยภูเขา 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,135 
ครัวเรือน 34 หมู่บ้าน 7,296 คน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
สํานักราชเลขาธิการ 

 3.11 งานวิจยัและส่งเสริม 
  การปลูกพืชเมืองหนาว  
  เชียงใหม่ เชียงราย  
  ลําพูน 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ  :  วิจัยและสง่เสริม
พืชเมืองหนาว  
ประโยชน์ของโครงการ : 11,111 
ครัวเรือน 245 หมู่บ้าน 55,762 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :             
สํานักราชเลขาธิการ 

 3.12 จัดสร้างโรงเรือนเพาะปลูก
  พืชผักเมืองหนาวในพืน้ที่ 
  โครงการตามพระราชดําร ิ
  ทางภาคเหนือ ฟาร์มตัวอย่าง
  ตามพระราชดําริและสถาน ี
  พัฒนาเกษตรที่สูงในพืน้ที่ 
  ภาคเหนือ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                      

- 

ลักษณะโครงการ  :   จัดสร้างโรงเรือน                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
สํานักราชเลขาธิการ 

4. หมู่บ้านตัวอยา่งห้วยตึงเฒา่   
 4.1 ปลูกหญ้าตัวอย่าง 
  ห้วยตึงเฒ่า (ก่อสร้าง 
  เข่ือนดินอ่างเก็บน้ําลูก 
  ที่ 1–3 และจัดทําแปลง  
  เพาะหญ้าจํานวน 130 ไร่) 
  บริเวณห้วยตึงเฒ่า        
  บ้านดอนแก้ว  
  ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว               

11 มีนาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ : 130  ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กองอํานวยการกลางรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ (กปร. กลาง) 



 136 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 4.2 งานอํานวยการประสานงาน  
  บ้านดอนแก้ว  
  ตําบลดอนแก้ว              
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                       

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                    
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : งานอํานวยการ  
ประโยชน์ของโครงการ :  
62 ครัวเรือน 2 หมู่บ้าน 216 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  : กองทัพบก 

 4.3 งานก่อสร้างถนน  
  บ้านดอนแก้ว  
  ตําบลดอนแก้ว  
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                       

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                    
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : สร้างถนน 
ประโยชน์ของโครงการ :  
62 ครัวเรือน 2 หมู่บ้าน 216 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองอํานวยการกลางรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ (กปร. กลาง) 

 4.4 บุกเบิกจัดที่ทํากนิ  
  บ้านดอนแก้ว  
  ตําบลดอนแก้ว  
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                       

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                    
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ  : จัดที่ทํากนิ  
ประโยชน์ของโครงการ :  
62 ครัวเรือน 2 หมู่บ้าน 216 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน 

 4.5 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่  
  บ้านดอนแก้ว  
  ตําบลดอนแก้ว  
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                       

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                    
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ 
เลี้ยงไก ่
ประโยชน์ของโครงการ : 62 ครัวเรือน 
2 หมู่บ้าน 216 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปศุสัตว ์

 4.6 งานเรือนเพาะชํากลา้ไม้  
  บ้านดอนแก้ว               
  ตําบลดอนแก้ว            
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                       

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                    
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ  : เรือนเพาะชํา  
ประโยชน์ของโครงการ : 62 ครัวเรือน 
2 หมู่บ้าน 216 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปุาไม้ 

 4.7 ก่อสร้างระบบชลประทาน  
  บ้านดอนแก้ว  
  ตําบลดอนแก้ว  
  อําเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                       

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                    
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 62 ครัวเรือน 
2 หมู่บ้าน 216 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
 ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 
 พระราชดาํริ ตําบลปาุเมี่ยง                
 อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว                          

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพสาธิตและถา่ยทอดเทคโนโลยี
พัฒนาพื้นทีต่้นน้ําลาํธาร      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.1 งานก่อสร้างฝาย  
  ตําบลปุาเมี่ยงและแม่โปุง   
  อําเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                  

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525                        
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย                              
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมชลประทาน 



 137 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 5.2 ระบบสง่น้าํอ่างเก็บน้าํ 
  ห้วยฮ่องไคร้ 4  
  ตําบลปุาเมี่ยง          
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                       

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

 5.3 ระบบสง่น้าํ  
           ตําบลปุาเมี่ยง            
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                              
ประโยชน์ของโครงการ : 8,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.4 งานก่อสร้างฝาย  
  ตําบลปุาเมี่ยงและแม่โปุง     
  อําเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                     

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525                          
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

 5.5 งานพฒันาหมู่บ้าน 
  รอบศูนย์ ตําบลปาุเมี่ยง  
  และแม่โปงุ              
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                

11 ธันวาคม พ.ศ.  2525                      
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : สวัสดิการสังคม  
ประโยชน์ของโครงการ :1,120 
ครัวเรือน 9 หมู่บ้าน 6,020 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.6 งานบริหารโครงการ  
  ตําบลปุาเมี่ยงและแม่โปุง              
  อําเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                

11 ธันวาคม พ.ศ.  2525                      
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ :  งานบริหาร
โครงการ                              
ประโยชน์ของโครงการ :1,375 
ครัวเรือน 10 หมู่บ้าน  5,039 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.7 กิจกรรมท่องเที่ยว 
  เชิงอนุรักษ์ ตําบลปาุเมี่ยง   
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                

11 ธันวาคม พ.ศ.  2525                       

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมชลประทาน 

 5.8 กิจกรรมประชาสัมพนัธ ์
  และขยายผลการศึกษา  
  ประจําป ี2545                      
  ตําบลปุาเมี่ยง                
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                    

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525                        
5 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ  :                        
ประชาสัมพนัธ์และขยายผล  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมชลประทาน 

 5.9 แผนงานศึกษาวจิัยปาุไม ้
  ด้านระบบนิเวศน์ลุ่มน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้  
  อําเภอดอยสะเก็ดและ                  
  กิ่งอําเภอแม่ออน 
 
 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                        

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525               
22 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมชลประทาน 



 138 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 5.10 บริหารจัดการและ 
  ประชาสัมพนัธ์                 
  อําเภอดอยสะเก็ดและ                
  กิ่งอําเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                     

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525              
19 มิถุนายน พ.ศ. 2540                      
5 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ :  สวัสดิการสังคม  
ประโยชน์ของโครงการ :4,599 
ครัวเรือน 36  หมู่บ้าน  16,295 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมชลประทาน 

 5.11 ค่าดําเนนิการบริหาร 
  จัดการและดําเนินงาน 
  ขยายผล อําเภอดอยสะเก็ด                  
  กิ่งอําเภอแม่ออน   
  จอมทอง ฮอด หางดง                        
  และกิ่งอําเภอดอยหล่อ                     
  จังหวัดเชียงใหม่                        
  อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาํพนู 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว             

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525              
19 มิถุนายน พ.ศ. 2540                    
5 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ  : สิ่งแวดล้อม  
ประโยชน์ของโครงการ :  49 หมู่บ้าน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.12 งานบริหารจัดการและ 
  ขยายผล อําเภอดอยสะเก็ด                           
  กิ่งอําเภอแม่ออน                     
  จังหวัดเชียงใหม่             
  อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาํพนู 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                     

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525              
19 มิถุนายน พ.ศ. 2540                      
5 มิถุนายน พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ  : สิ่งแวดล้อม  
ประโยชน์ของโครงการ :  49 หมู่บ้าน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.13 งานบริหารจัดการโครงการ 
  งานดาํเนินการขยายผล 
  และงานดําเนินงานโครงการ 
  ศูนย์บริการพัฒนาขยาย 
  พันธุ์ไม้  จงัหวัดเชียงใหม่ 
  และลําพูน 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525                     
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527                      
19 มิถุนายน พ.ศ. 2540                     
5 มิถุนายน พ.ศ. 2541                      
30 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  : งานบริหารจัดการ
และขยายผล  
ประโยชน์ของโครงการ :  50 หมู่บ้าน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.14 งานบริหารจัดการและ 
  ขยายผล ตาํบลปาุเมี่ยง                  
  อําเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                    

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525                      
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527                         
19 มิถุนายน พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ  : งานบริหารจัดการ
และขยายผล  
ประโยชน์ของโครงการ :  580  ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 

 

 

 



 139 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 5.15 แผนงานการดาํเนินงาน 
  บริหารจัดการโครงการ  
  แผนงานศึกษา วจิัย และ 
  ทดลองและแผนงานการ 
  ดําเนินงานขยายผล  
  ตําบลปุาเมี่ยง               
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525                       
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527                          
19 มิถุนายน พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  งานบริหารจัดการ
และขยายผล                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมชลประทาน 

 5.16 เผยแพร่การดําเนินงาน 
  ของศูนย์บ้านปาุไผ่  
  ห้วยอ่างและตลาดขี้เหล็ก  
  ตําบลแมโ่ปุง  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว             
พ.ศ. 2527            

ลักษณะโครงการ  :  เผยแพร่การ
ดําเนินงานของศูนย์ฯ  
ประโยชน์ของโครงการ : 426 ครัวเรือน 
3 หมู่บ้าน  2,461 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.17 งานก่อสร้างฝายเก็บกักน้าํ   
  ตําบลปุาเมี่ยง               
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                         

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.18 งานวางท่อสง่น้าํจาก 
  อ่างเก็บน้ําห้วยฮ่องไคร้ 1  
  ถึงบริเวณอ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยฮ่องไคร้ 2 ตําบลปุาเมี่ยง            
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                           

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.19 หอควบคุมไฟปุา  
  ตําบลปุาเมี่ยง              
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                    

- 

ลักษณะโครงการ  : สิ่งแวดล้อม  
ประโยชน์ของโครงการ : 8,500 ไร ่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.20 งานอนุรักษ์และพัฒนา 
  อาชีพเพาะเลี้ยงกบ  
  ตําบลปุาเมี่ยง                 
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                           

- 

ลักษณะโครงการ  : สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.21 งานสาธิตการพัฒนาพืน้ที่ 
  ตามแนวทฤษฎีใหม ่
  หมู่บ้านรอบศูนยฯ์  
  บ้านตลาดขี้เหล็ก      
  ตําบลแมโ่ปุง 
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                         
พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  : การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 5.22 ศึกษาและสาธิตการใช ้
  ประโยชนน์้ําไหลบา่  
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
  ห้วยฮ่องไคร้                     
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                         

9 และ 28 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2530                                

7 มีนาคม พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.23 งานศึกษาวิจัยระบบนิเวศน ์
  ตําบลปุาเมี่ยงและแมโ่ปงุ  
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                     
พระเจ้าอยู่หัว                       

15 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.24 งานบริหารจัดการและ 
  กิจกรรมท่องเที่ยว  
  ตําบลปุาเมี่ยง                
  อําเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ  : งานบริหารจัดการ
และกิจกรรมท่องเที่ยว                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

6. ปรับปรุงพืน้ทีปุ่าไม้                                   
 บ้านแม่ตะไคร้ ตาํบลทาเหนือ              
 อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม     
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมปุาไม ้

 6.1 ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนา 
  บ้านแม่ตะไคร้       
  ตําบลทาเหนือ            
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :                            
สํานักพระราชวัง 

7. พัฒนาเบ็ดเสร็จบา้นขอบด้ง                  
 7.1 พัฒนาเบ็ดเสร็จ  
  ตําบลม่อนปิน่ อําเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ประโยชน์ของโครงการ :   
26 ครัวเรือน  1 หมู่บ้าน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองทัพภาคที่ 3 

 7.2 จัดหาน้ําบ้านขอบด้ง              
  ตําบลม่อนปิน่ อําเภอฝาง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

29 มกราคม พ.ศ. 2527                     
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กองทัพบก 

8. พฒันาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ํา 
 สาขาแม่ปงิอันเนื่อง              
 มาจากพระราชดําร ิ
 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 

ลักษณะโครงการ :  สร้างถนนและ 
อ่างเก็บน้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 70,000  ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 8.1 สร้างถนนและอ่างเก็บน้ํา  
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                       
พระเจ้าอยู่หัว                          

- 

ประโยชน์ของโครงการ :  70,000  ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 8.2 เกษตรอาหารกลางวันบริเวณ
  รอยต่อ อําเภอจอมทอง     
  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
  และอําเภอบ้านโฮ่ง  
  จังหวัดลําพนู ในเขตพื้นที่                             
  ตําบลหนองปลาสวาย                    
  อําเภอบ้านโฮ่ง ตําบลแม่สอย  
  ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง  
  และตําบลบ้านตาล               
  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                      

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527             
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ  : สวัสดิการสังคม 
ประโยชน์ของโครงการ :  19 หมู่บ้าน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 8.3 ก่อสร้างระบบส่งน้าํ  
  บริเวณรอยต่อ           
  อําเภอจอมทอง  อําเภอฮอด  
  จังหวัดเชียงใหม ่และ 
  อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาํพนู 
  ในเขตพื้นที่ตําบลแม่สอย  
  ตําบลบ้านแปะ อําเภอ 
  จอมทอง ตําบลบ้านตาล  
  ตําบลฮอดและตาํบลหนอง
  ปลาสวาย อาํเภอบ้านโฮ่ง  
  จังหวัดเชียงใหม่            

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                    

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527             
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร ่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 8.4 งานก่อสร้างแหลง่น้าํ  
  บ้านห้วยม่วง ห้วยปฺุ  
  ตําบลแมส่อย อําเภอ 
  จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  บ้านหนองสูน ตาํบลหนอง
  ปลาสวาย อาํเภอบ้านโฮ่ง  
  จังหวัดลําพนู 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                    

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  
35,700 ไร่  1,883 ครัวเรือน 7,837 คน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 8.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  การใช้ที่ดิน บ้านห้วยม่วง 
  ฝั่งซ้าย ตาํบลแม่สอย                
  อําเภอจอมทอง 
 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                    

- 

ลักษณะโครงการ  :  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดนิ 
ประโยชน์ของโครงการ :   
70,000 ไร่  1,720 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมปุาไม้    
กรมที่ดิน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 8.6 สร้างบา้นพักและลาดยาง  
  บ้านห้วยเขียว บา้นหนองสูน 
  ตําบลหนองปลาสวาย  
  อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาํพนู 
  บ้านห้วยน้ําปฺุ ตําบลแมส่อย 
  อําเภอจอมทอง   

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                    

- 

ลักษณะโครงการ  : สร้างบ้านพัก 
และลาดยาง 
ประโยชน์ของโครงการ : 3,200 ไร่                      
519 ครัวเรือน 1,859 คน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 8.7 พัฒนาพื้นที่เกษตรน้าํฝน  
  บ้านห้วยฝาง ตําบลแม่สอย                  
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                           

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :   
60 ครัวเรือน  1 หมู่บ้าน  300 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 8.8 งานพฒันาแหล่งน้าํ  
  บ้านห้วยม่วง ตําบลแม่สอย   
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                    

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 8.9 ทํานบดินระบบส่งน้ํา 
   สระเก็บน้ํา บ้านห้วยม่วง  
  ตําบลแมส่อย  
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                           

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  สระ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
161 ครัวเรือน  680 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 8.10 พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ํา 
  สาขาแม่ปงิอันเนื่องมา  
  จากพระราชดาํร ิ               
  บ้านห้วยพัฒนา ตําบลแม่สอย             
  อําเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว             

(ฎีกา)                           
10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  : วางโครงการ 
อ่างเก็บน้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมปุาไม ้

 8.11 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข ่
  ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย  
  บ้านวังน้ําหยาด ตําบลแม่สอย                 
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    
สยามมกุฎราชกุมาร             

17 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ  : ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
ไก่ไข่              
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมปศุสัตว์ 

 8.12 สถานีสบูน้าํด้วยไฟฟาู 
  พร้อมระบบส่งน้ํา       
  บ้านห้วยฝาง ตําบลแม่สอย  
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

28 มกราคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ  : สถานสีูบน้าํ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 8.13 สถานีสบูน้าํด้วยไฟฟาู 
  พร้อมระบบส่งน้ํา     
  บ้านม่อนหิน บา้นบ่วงเปา 
  ตําบลบ้านแปะ               
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  : สถานสีูบน้าํ 
พร้อมระบบ   
ประโยชน์ของโครงการ : 1,290 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 8.14 สถานีสบูน้าํด้วยไฟฟาู 
  พร้อมระบบส่งน้ํา    
  บ้านดงเย็น ตาํบลบา้นแปะ  
  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  : สถานสีูบน้าํ 
พรอ้มระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

9. พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมา  
 จากพระราชดาํร ิ

  

 9.1 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยลาน บ้านปาง                     
  ตําบลออนใต้                 
  อําเภอสันกําแพง 
 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : อ่างเก็บน้าํ 
ประโยชน์ของโครงการ : 4,000 ไร่ 
344 ครัวเรือน 2,335 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

 9.2 ปลูกปาุและพฒันา 
  การเกษตร บ้านปง  
  ตําบลออนใต้  
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                                 
5 มีนาคม พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  :  สิ่งแวดล้อม  
ประโยชน์ของโครงการ :  344 
ครัวเรือน 6 หมู่บ้าน 2,353 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมปุาไม ้

 9.3 ส่งเสริมและพฒันา 
  ด้านการประมง             
  บ้านปง ตาํบลออนใต้                      
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                    

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                                 
5 มีนาคม พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ :  344 
ครัวเรือน 6 หมู่บ้าน 2,353 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  : กรมประมง 

 9.4 งานระบบส่งน้าํ บา้นปง  
  ตําบลออนใต้                    
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                                 
5 มีนาคม พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
ประโยชน์ของโครงการ :  344 
ครัวเรือน 6 หมู่บ้าน 2,353 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
สํานักราชเลขาธิการ 

 9.5 แผนงานฟืน้ฟูสภาพปาุ 
  ต้นน้าํและแผนงานการ 
  ดําเนินงานขยายผล  
  ตําบลออนใต้               
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                    

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                                  

ลักษณะโครงการ  : ฟื้นฟูสภาพปุาตน้
น้ําและดําเนนิงานขยายผล                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 9.6 แผนงานการดาํเนินงาน 
  ขยายผล ตาํบลออนใต้                 
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                     

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : ส่งเสริมอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 9.7 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้าํ  
  บ้านปง ตาํบลออนใต้              
  อําเภอสันกําแพง 
 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว                    

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532                               
9 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

 9.8 ศึกษาและจัดเก็บข้อมูล 
   บ้านปง ตาํบลออนใต้              
  อําเภอสันกําแพง 
 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                     

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532                               
9 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ  : ศึกษาและจัดเก็บ
ข้อมูล 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 9.9 พัฒนาการประมง  
  บ้านปง ตาํบลออนใต้              
  อําเภอสันกําแพง 
 

พระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว                    

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532                               
9 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมประมง 

 9.10 งานพฒันาปาุไม้ บ้านปง  
  ตําบลออนใต้               
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัว                     

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532                               
9 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ  : สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ :  344 
ครัวเรือน 6 หมู่บ้าน 2,353 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  : กรมปุาไม ้

 9.11 งานปุาไม้ บา้นปง  
  ตําบลออนใต้  
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                      

22 มีนาคม พ.ศ. 2532                
9 มิถุนายน พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   กรมปุาไม ้

 9.12 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้าํ 
   บ้านปง  ตาํบลออนใต้          
  อําเภอสันกําแพง 
 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                     

22 มีนาคม พ.ศ. 2532                
9 มิถุนายน พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ  : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

 9.13 จัดซื้อครุภัณฑ์  
  ตําบลปงและออนใต้                      
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 9.14 แผนงานการดาํเนินงาน 
  ปรับปรุงแหล่งน้ํา  
  แผนงานฟืน้ฟูสภาพปาุ 
  ต้นน้าํ และแผนงานการ 
  ดําเนินงานขยายผล  
  ตําบลออนใต้              
  อําเภอสันกําแพง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                     

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :   
12,500 ไร่ 
1,858  ครัวเรือน 5,361 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

10. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ํา 
 แม่แจ่มฯ 

(ฎีกา)  

 10.1 พัฒนาที่ดินตาม 
  พระราชดาํริ (พัฒนาทีด่ิน 
  บ้านโม่งหลวง)  
  บ้านโม่งหลวง ตําบลทา่ผา              
  อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ  : การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ : 4,000 ไร่ 
1  หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 10.2 สวนปาุสิริเจริญวัสสะ  
  บ้านโม่งหลวง ตําบลทา่ผา  
  อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว                      

- 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 41 หมู่บ้าน                            
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมปุาไม ้

 10.3 ปรับปรุงถนนปาุไม้  
  อําเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                            
หน่วยงานรับผิดชอบ  : 
กรมปุาไม ้

 10.4 ปรับปรุงบํารุงดนิ  
  อําเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 10.5 ระบบปลูกพืชเศรษฐกิจ 
  แบบผสมผสาน- 
  แผนงานวิจัยการกสิกรรม  
  อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมวิชาการเกษตร           
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 10.6 ส่งเสริมการเลี้ยงปลา  
  อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมประมง 

 10.7 งานอํานวยการและ 
  บริหาร อําเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ  :  งานอํานวยการ
และบริหาร  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :    
กองทัพภาคที่ 3 

 10.8 ชุมชนการเรียนรู้ 
   “สมเด็จย่า”                  
  บ้านสันเก๋ียง 
  ตําบลช่างเคิ่ง             
  อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟูา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาส ราชนครินทร์                         

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :  กระจายโอกาส 
ทางการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสใน 
ถิ่นทุรกันดาร                       
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

 10.9 พัฒนาลุ่มน้าํแม่แจ่ม  
  อําเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ  :  สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :    
กรมปุาไม ้
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

    10.10 ฝายทุ่งฝาท่า 
  พร้อมระบบส่งน้ํา                  
  บ้านกองแขกใต้              
  ตําบลกองแขก         
  อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                          
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :  ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
27 ครัวเรือน 95 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมชลประทาน 

 10.11 จัดหาน้ําช่วยเหลือ 
  ราษฎร บ้านโม่งน้อย                
  ตําบลกองแขก        
  อําเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา  
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
28 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

11. พัฒนาหมู่บ้านตามแนว 
 ชายแดนภาคเหนือ   
 อําเภอเชียงดาว เมือง  
 และเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จ                   
พระเจ้าอยู่หัว                  

3 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ  :   ส่งเสริมอาชีพ 
การศึกษาและพฒันาคุณภาพชวีิต                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    
กองทัพภาคที่ 3 

12. โครงการหลวงภาคเหนือ  
 (ปรับปรุงคุณภาพผลผลติมูลนธิิ 
 โครงการหลวง) ศูนยผ์ลิตผล 
 โครงการหลวง  ตําบลแม่เหียะ  
 อําเภอเมือง ศูนย์พัฒนาโครงการ 
 หลวงขุนวาง ตําบลแม่วิน                   
 อําเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลติ  โดยจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง   
ทําความเย็นด้วยระบบสุญญากาศ                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :  มูลนิธิโครงการ
หลวงสถาบนัวิจัยและพฒันาพื้นที่สูง                       
สํานักราชเลขาธิการ 

13. อนุรักษ์สภาพปาุในพืน้ที ่
 อําเภออมก๋อยอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดาํริ 

  

 13.1 อนุรักษ์สภาพปาุใน 
  พื้นที่อําเภออมก๋อย                    
  อันเนื่องมาจาก 
  พระราชดาํริ บ้านหลิม     
  ตําบลอมก๋อย             
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ                 

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ  :   ปูองกันรักษา 
ปุาไมท้ี่มีสภาพอุดมสมบูรณ์                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุและพันธุ์พชื 

 13.2 อนุรักษ์สภาพปาุใน 
  พื้นที่อําเภออมก๋อย  
  บริเวณปุาสงวนแห่งชาติ 
  ปุาอมก๋อย ยางเปียง            
  และแม่ตื่น อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ                   

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ  :  สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,437,000 ไร่ 
960 ครัวเรือน 11 หมู่บ้าน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองทัพภาคที่ 3 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 13.2 ก่อสร้างสะพานข้าม 
  ลําน้าํตื่น (ระหว่าง 
  บ้านห้วยหล่อดูกกับ 
  บ้านห้วยไม้หก)  
  บ้านห้วยไม้หก                  
  ตําบลม่อนจองและ      
  บ้านห้วยหล่อดุก              
  ตําบลแม่ตื่น อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ                 

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ  :   สร้างสะพาน                     
ประโยชน์ของโครงการ : 1,577 
ครัวเรือน 18 หมู่บ้าน 6,000 คน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมการปกครอง 

 13.4 ฝายแม่เทย      
  บ้านห้วยหล่อดุก        
  ตําบลแม่ตืน่             
  อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                       

- 

ลักษณะโครงการ  :   ฝาย                     
ประโยชน์ของโครงการ : 1,600 ไร่                          
582 ครัวเรือน 3,475 คน                          
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 13.5 ฟื้นฟูอาชีพผู้บาํบัดรักษา
  ยาเสพติด  บ้านแมล่าน  
  ตําบลยางเปยีง            
  อําเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                       

- 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการ :  564 
ครัวเรือน 5 หมู่บ้าน 2,767 คน                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมประชาสงเคราะห์ 

 13.6 พัฒนาแหล่งกล้วยไม ้
  เพื่อการอนุรักษ์          
  และท่องเที่ยวพื้นที ่
  โครงการอนุรักษ์ 
  สภาพปาุในพืน้ที ่
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

16 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมปุาไม ้

 13.7 พัฒนาช่วยเหลือราษฎร         
  อันเนื่องมาจาพระราชดาํริ 
  บ้านซิแบร ตําบลแม่ตืน่               
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

- 

ลักษณะโครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพปาุ  
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุและพันธุ์พชื 

 13.8 ก่อสร้างอาคารสถาน ี
  อนามัยบา้นซิแบร  
  บ้านซิแบร ตําบลแม่ตืน่             
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ        

(ฎีกา)                                     
20 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : สาธารณสุข                         
ประโยชน์ของโครงการ :  193 
ครัวเรือน  4 หมู่บ้าน 1,059 คน                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :   สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 



 148 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 13.9 ช่วยเหลือราษฎร 
  บ้านทุ่งตน้งิ้ว (พฒันา 
  ปุาไม)้ บา้นทุง่ต้นงิ้ว  
  ตําบลแม่ตืน่  
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

5 มีนาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :               
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ประโยชน์ของโครงการ : 274 ครัวเรือน 
1,476 คน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุและพันธุ์พชื 

 13.10 ก่อสร้างระบบประปา 
  หมู่บ้าน บ้านแม่ตื่นน้อย                                       
  ตําบลแม่ตืน่             
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ      
สยามมกุฎราชกุมาร         

15 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ  :  ระบบประปา
หมู่บ้าน                
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
กรมทรัพยากรน้ํา 

 13.11 สนับสนนุกิจกรรมการ 
  ปลูกข้าวในพืน้ที่ 
  โครงการตามพระราชดําร ิ          
  จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา 
  และนา่น (สนบัสนุน 
  กิจกรรมการปลูกข้าวใน
  พื้นที่โครงการ  
  ตามพระราชดําริ)  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                       

- 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร  
(ปลูกข้าว)               
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
สํานักราชเลขาธิการ 

  สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงฯ สะจุก-สะเก้ียง             
  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ               
  จังหวัดนา่น โครงการพฒันา 
  บ้านกอก-บ้านจนูฯ  
  อําเภอปัว จังหวัดน่าน                  
  บ้านปุาไม้แผนใหม่      
  บ้านนาศิริ  อําเภอ 
  เชียงดาว สถานีพฒันา  
  การเกษตรที่สูงฯ 
  บ้านสันตสิุข อําเภอปง  
  สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงฯ บา้นนาเกียน                 
  อําเภออมก๋อย             
  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

  



 149 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 13.12 พัฒนาปาุไม ้
  ตามพระราชดําริ                     
  บ้านสบหาด ตําบลแม่ตืน่               
  อําเภออมก๋อย 
 

- ลักษณะโครงการ :    อนุรักษ์และ 
ฟื้นฟูสภาพปาุ ต้นน้ําลําธาร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

 13.13 พัฒนาพื้นทีลุ่่มน้าํแม่ลอบ 
  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ            
  บ้านก๋องปอใต้           
  ตําบลนาเกียน          
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมาร ี                     

- 

ลักษณะโครงการ :  จัดทําแนวกันไฟ                         
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมปุาไม ้
 

 13.14 ฝายห้วยปสิะหลง 
  พร้อมระบบส่งน้ํา  
  บ้านปิสะหลง                   
  ตําบลม่อนจอง           
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ :  ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่                           
35 ครัวเรือน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

 13.15 งานปรับปรุงระบบส่งน้ํา 
  ฝายแม่ตื่นน้อย                   
  บ้านแม่ตืน่น้อย        
  ตําบลแม่ตืน่  
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงระบบฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ :   
90 ครัวเรือน 2,430 ไร่                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :    
กรมชลประทาน 

14. ห้วยฮักพัฒนา   
 14.1 พัฒนาพื้นที ่               
  บ้านห้วยฮักพัฒนา                  
  ตําบลหนองแหย่ง                     
  อําเภอสันทราย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                         

13 มีนาคม พ.ศ.  2534 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ  
ประโยชน์ของโครงการ :   
242 ครัวเรือน  828 คน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :    
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 14.2 ปรับปรุงดนิโดยใช้พืช 
  เศรษฐกิจ บ้านห้วยฮัก 
  พัฒนา ตําบลหนองแหย่ง                    
  อําเภอสันทราย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

13 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงดิน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ   :             
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 14.3 ส่งเสริมการเกษตร 
   บ้านห้วยฮักพัฒนา            
  ตําบลหนองแหย่ง                     
  อําเภอสันทราย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

13 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมส่งเสริมการเกษตร 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 14.4 อนุรักษ์ดินและน้ํา  
  บ้านห้วยฮักพัฒนา            
  ตําบลหนองแหย่ง                  
  อําเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                         

- 

ลักษณะโครงการ :    สิ่งแวดลอ้ม  
ประโยชน์ของโครงการ : 2,100 ไร่                         
309 ครัวเรือน         
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน    

15. อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปุาไม้ใน 
 เขตปุาสงวนแห่งชาติ                
 ปุาแม่สะเมิง 

  

 15.1 อนุรักษ์สภาพปาุไม้ใน 
  เขตปุาสงวนแห่งชาติ  
  บ้านแม่ตงุติง                 
  ตําบลแมส่าบ                  
  อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

12 มีนาคม พ.ศ. 2536              
5 มีนาคม พ.ศ. 2540                     

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541                    
9 มกราคม พ.ศ. 2542                    
17 มกราคม พ.ศ. 2544           
12 มีนาคม พ.ศ. 2545                 
3 มีนาคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :    รักษาปาุไม้ที่
ยังคงมีสภาพอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ถูก
ทําลาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 
 

 15.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ 
  ปุาไม้บริเวณ บ้านปุาสะเมิง  
  ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว                     

- 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม              
ประโยชน์ของโครงการ : 90,937 ไร่                         
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กองทัพภาคที่ 3   กรมปุาไม ้

 15.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ 
  ปุาไม้ในเขตปุาสงวน 
  แห่งชาติ ปาุแม่สะเมิง  
  (อนุรักษ์ดินและน้ํา  
  และงานอนุรักษ์และ 
  ฟื้นฟูสภาพปาุไม้)        
  ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

12 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ : การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 15.4 พัฒนาปาุไม ้
  ตามพระราชดําริ                       
  ตําบลยั้งเมิน  
  อําเภอสะเมิง 

- ลักษณะโครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎร  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

16. ฟื้นฟูสภาพปาุพื้นที ่
 อําเภอไชยปราการและ 
 ข้างเคียง 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 16.1 ฟื้นฟูพื้นที่              
  อําเภอไชยปราการและ 
  ข้างเคียง (พื้นที่ 1)                  
  ตําบลหนองบัวและ               
  ศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

- 

ลักษณะโครงการ :  รักษาปุาไม้ที่ยังคงมี
สภาพอุดมสมบูรณไ์ม่ให้ถูกทําลาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

 16.2 ฟื้นฟูพื้นที่             
  อําเภอไชยปราการและ 
  ข้างเคียง (พื้นที่ 2)            
  ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

- 

ลักษณะโครงการ :  ฟื้นฟูสภาพปุา 
ต้นน้าํลําธาร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

 16.3 งานพฒันาที่ดนิ  
  (อนุรักษ์ดินและน้ํา)  
  บ้านหนองบัว 
  ตําบลเมืองคอง               
  อําเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จ                    
พระเจ้าอยู่หัว                            

- 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ :  500  ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 16.4 จัดหาน้ําช่วยเหลือ 
  ราษฎรบ้านห้วยจะค่าน  
  เพิ่มเติม บ้านห้วยจะคา่น             
  ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา 
ประโยชน์ของโครงการ :  120 ไร่                             
81 ครัวเรือน 256 คน                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 16.5 ช่วยเหลือการประกอบ 
  อาชีพการเกษตรของ 
  ราษฎรบ้านห้วยจะค่าน          
  ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ   :       
สํานักราชเลขาธิการ 

17. พัฒนาปาุไม้อันเนื่องมาจาก 
 พระราชดาํริ สวนปุาสิริกิติ์                 
 อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

19 กันยายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ  :     อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

 17.1 ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเทศ                
  อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

9 มีนาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการ : 
2,200 ครัวเรือน  110 หมู่บ้าน    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมปศุสัตว์ 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 17.2 สํารวจพื้นที่งานพฒันา 
  ปุาไม้ อําเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

9 มนีาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                       
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
สํานักราชเลขาธิการ 

18. บ้านเล็กในปุาใหญ่บา้นขนุวิน  
 (งานอนุรักษ์ทรัพยากรปาุไม้)                  
 บ้านขนุวิน ตาํบลแม่วิน                   
 อําเภอแม่วาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

19 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :    แก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทําลายปุาไม้ การทาํไร่เลือ่นลอย 
ประโยชน์ของโครงการ :  
27 ครัวเรือน 122 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์ุาและพนัธุ์พืช 

 18.1 ทดสอบและพัฒนาพชื 
  เศรษฐกิจ บ้านขุนวนิ  
  ตําบลแม่วนิ                
  อําเภอแม่วาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

19 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                        
ประโยชน์ของโครงการ :  
27 ครัวเรือน  122 คน                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมวิชาการเกษตร 

19. สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร 
 ปุาไม้ และสิง่แวดล้อม 
 ตามพระราชดําร ิ
 บ้านแปกแซม 

  

 19.1 สถานีสาธิตและ 
  ถ่ายทอดการเกษตร  
  บ้านลือซอแปกแซม                 
  ตําบลเปียงหลวง              
  อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร                       
ประโยชน์ของโครงการ :  
148 ครัวเรือน   850 คน      
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กองทัพภาคที่ 3 

 19.2 สถานีสาธิตและถ่ายทอด 
  การเกษตร ปุาไม้ และ 
  สิ่งแวดล้อมตามพระราชดาํริ              
  บ้านแปกแซม 
  ตําบลเปียงหลวง            
  อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ :  
200 ครัวเรือน  880 คน                            
หน่วยงานรับผิดชอบ   :       
กองทัพภาคที่ 3 

 19.3 กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ 
  ตามพระราชดําริ  
  บ้านแปกแซม  
  ตําบลเปียงหลวง                 
  อําเภอเวียงแหง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ         

(ฎีกา)                                
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
สํานักราชเลขาธิการ 



 153 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 19.4 กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ 
  ตามพระราชดําริ  
  (พัฒนากัญชงเป็นพชื 
  เศรษฐกิจใหม่ตาม 
  พระราชดาํริ) บ้านแปกแซม                 
  ตําบลเปียงหลวง            
  อําเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ  (ฎีกา)                        
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ  :     การเกษตร                       
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
สํานักราชเลขาธิการ 

20. บ้านเล็กในปุาใหญ่ดอยผา้ห่มปก 
 (พัฒนาเกษตรอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อม) พื้นที่ลุ่มน้ําแม่สาว           
 ดอยผ้าห่มปก  ตําบลแม่สาว                  
 อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

12 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร่                                 
21 ครัวเรือน                                     
หน่วยงานรับผิดชอบ   :       
สํานักราชเลขาธิการ 

 20.1 ปรับปรุงและซ่อมแซม 
  หลังคาบา้นพัก พื้นที ่
  ลุ่มน้ําแมส่าว ดอยผา้ห่มปก               
  อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

12 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :   ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก  
ประโยชน์ของโครงการ :   
41 ครัวเรือน                
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
สํานักราชเลขาธิการ 

 20.2 ธนาคารไม้ฟืน-ไม้ใช ้
  สอยตามพระราชดําริ  
  โครงการบ้านเล็กในปาุ 
  ใหญ่ตามพระราชดาํริ 
  ดอยผ้าห่มปก               
  อําเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

26 มีนาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ  :     สิ่งแวดล้อม                 
ประโยชน์ของโครงการ :   
226 ครัวเรือน              
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

21. สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง 
 ดอยแบแล 

  

 21.1 พัฒนาการเกษตรที่สูง  
  บ้านขนุอม-แฮดนอก  
  ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ               
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
สํานักราชเลขาธิการ 

 21.2 งานพฒันาปาุไม ้ 
  บ้านดอยแบแล-ดอยอมแฮด 
  ตําบลสบโขง  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม 
ประโยชน์ของโครงการ :   
92 ครัวเรือน 588 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 



 154 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 21.3 สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงดอยแบแล                    
  บ้านดอยแบแล-ดอยอมแฮด  
  ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ                
ประโยชน์ของโครงการ :   
92 ครัวเรือน                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

 21.4 สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงดอยแบแล                
  บ้านดอยแบแล-ดอยอมแฮด  
  ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ                
ประโยชน์ของโครงการ :   
11,070 ไร่  91 ครัวเรือน 588 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

 21.5 งานดา้นการเกษตร 
  สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงดอยแบแล  
  อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

- 

ลักษณะโครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมกับฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม             
หน่วยงานรับผิดชอบ :    
กรมวิชาการเกษตร 

 21.6 งานอนุรักษ์ฟืน้ฟ ู
  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อม  
  สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง 
  ดอยแบแล อําเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

- 

ลักษณะโครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมกับฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

 21.7 ก่อสร้างบ่อเก็บน้ํา 
  ให้กับสถานีพัฒนาการ 
  เกษตรที่สูงดอยแบแล                      
  (งานจัดหาน้าํเพิ่มเติม)     
  บ้านขนุอมแฮด ตําบลสบโขง                 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

7 มีนาคม พ.ศ. 2545                      
25 เมษายน พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น้ํา             
ประโยชน์ของโครงการ :   
134 ครัวเรือน  580 คน           
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

22. พฒันาพื้นที่อาํเภอดอยเต่า 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

  

 22.1 พัฒนาอันเนื่องมาจาก  
  พระราชดาํริเพื่อแก้ไข 
  ปัญหาภัยแล้งพืน้ที่ดอยเต่า 
  บ้านแมบ่วนเหนือ แม่ตูบ 
  แม่บวนใต้และโปงุโค้ง  
  ตําบลโปงทุ่ง  อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ
ปุาตน้น้าํลําธาร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปุาไม้   
กรมชลประทาน  กรมส่งเสริมการเกษตร         
กรมการพัฒนาชุมชน    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 

 

 



 155 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 22.2 งานฟืน้ฟูทรัพยากร  
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  สิ่งแวดล้อม                
ประโยชน์ของโครงการ :   
4,000 ไร่ 500 ครัวเรือน 2,200 คน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ  
และพันธุ์พชื 

 22.3 งานสร้างสมดุลของการ 
  ใช้ประโยชน์และการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากร  
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  บ้านแมบ่วนเหนือ-แม่บวนใต้ 
  ตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  สิ่งแวดล้อม                
ประโยชน์ของโครงการ :   
4,000 ไร่  500 ครัวเรือน 2,200 คน                              
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมปุาไม ้

 22.4 งานส่งเสริมอาชีพการ 
  เลี้ยงสัตว์ บา้นแมบ่วนเหนือ- 
  แม่บวนใต้ บา้นโปงทุ่ง  
  ตําบลโปงทุ่ง อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
สํานักราชเลขาธิการ 

 22.5 ก่อสร้างสถานสีูบน้ํา 
  ด้วยไฟฟาูพร้อมระบบส่งน้าํ 
  บ้านหนองบัวคํา  
  ตําบลท่าเดื่อ อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  สถานสีูบน้ํา 
พร้อมระบบ             
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่  
89 ครัวเรือน 272 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 22.6 งานก่อสร้างสถานีสูบน้ํา 
  บ้านทรายมูล-วังหม้อ 
  ตําบลบ้านแอ่น                
  อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  สถานีสบูน้าํ  
ประโยชน์ของโครงการ :   
2,000 ไร่  285 ครัวเรือน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน      

 22.7 แผนงานสง่เสริมอาชีพ 
  ราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ         
  บ้านแม่ตบู บา้นแม ่
  บวนใต้ บา้นโปงโค้ง  
  ตําบลโปงทุ่ง บ้านแปลง 1  
  บ้านแปลง 4  ตําบล 
  มืดกา และบา้น แปลง 8  
  บ้านแปลง 5 ตําบลท่าเดื่อ  
  อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ               
ประโยชน์ของโครงการ : 1,045 
ครัวเรือน 8 หมู่บ้าน 3,305 คน                       
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมการพัฒนาชุมชน 

 



 156 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 22.8 แผนงานส่งเสริมการเลี้ยงปลา 
  กินพืช บ้านแมบ่วนเหนือ  
  บ้านแม่ตบู บา้นแมบ่วนใต้ 
  บ้านโปงโค้ง ตาํบลโปงทุ่ง            
  บ้านแปลง 1 บ้านแปลง 4  
  ตําบลมดืกา และบ้านแปลง 
  8 บ้านแปลง 5 ตําบลท่าเดื่อ  
  อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ 
การเลี้ยงปลา 
ประโยชน์ของโครงการ :1,045 
ครัวเรือน 8 หมู่บ้าน  3,305 คน                          
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมประมง 

 22.9 แผนงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
  บ้านแมบ่วนเหนือ          
  บ้านแม่ตบู บา้นแมบ่วนใต้ 
  บ้านโปงโค้ง ตาํบลโปงทุ่ง  
  บ้านแปลง 1 บ้านแปลง 4  
  ตําบลมดืกา และบา้นแปลง 8 
  บ้านแปลง 5 ตําบลท่าเดื่อ  
  อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  แก้ปัญหาภัยแล้ง               
ประโยชน์ของโครงการ : 1,045 
ครัวเรือน 8 หมู่บ้าน 3,305 คน                       
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

 22.10 จัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎร 
  บ้านแม่ตบู (อ่างเก็บน้ํา 
  ห้วยผาจ้อ พร้อมระบบ 
  ส่งน้าํ) บา้นแม่ตบู                 
  ตําบลโปงุทุ่ง อําเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  อ่างเก็บน้าํ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 250 ครัวเรือน 
600 ไร่                       
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

23. เกษตรวิชญา (พฒันาพื้นทีส่วน 
 บ้านกองแหะ)  บ้านกองแหะ  
 ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร            

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งน้ํา  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมปุาไม้ 

 23.1 งานพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  
  บ้านกองแหะ ตาํบลโปงุแยง  
  อําเภอแม่ริม 
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร                

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :   พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรให้ 
ได้ผลผลิตที่คุณภาพสงู                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน 

 23.2 งานกลา้ไม้แนวกันไฟปาุ 
  ปลูกปาุชุ่มน้ํา ปุาใชส้อย  
  บ้านกองแหะ ตาํบลโปงุแยง  
  อําเภอแม่ริม 
 
 
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร               

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :    การเกษตร                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมปุาไม ้
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 23.3 งานส่งเสริมการปลูกพชืผัก
  ปลอดสารพษิ บา้นกองแหะ 
  ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร                

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :                  
ส่งเสริมผักปลอดสารพิษ        
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 23.4 ธนาคารอาหารชุมชน 
   บ้านกองแหะ ตาํบลโปงุแยง  
  อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร               

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  : ธนาคารอาหาร                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  : สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 23.5 พัฒนาโครงสร้าง  
  บ้านกองแหะ   
  ตําบลโปงุแยง  
  อําเภอแม่ริม 
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร            

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ   :  เป็นศูนยฝ์ึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง 
การเกษตรบนพื้นทีสู่งเพื่อให้เกษตรกร  
ที่สนใจนาํไปพฒันาอาชีพดา้นการเกษตร 
ให้ได้รับผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น       
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน 

 23.6 พัฒนาพื้นที่และถ่ายทอด 
  เทคโนโลยี บ้านกองแหะ  
  ตําบลโปงุแยง อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร               

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมส่งเสริมการเกษตร 

24. จัดหาน้ําสนบัสนุนโครงการส่งเสริม
 การเลี้ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแมส่อย 
 (ส่งเสริมการเลี้ยงไกไ่ข่เยาวชน) 
 บ้านวังน้าํหยาด ตาํบลแม่สอย              

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร              

17 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ :   ส่งเสริมอาชีพ 
เลี้ยงไกไ่ข่              
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมปศุสัตว์ 

 24.1 ขยายเขตระบบจาํหน่าย 
  ไฟฟูาให้เกษตรกรในเขต 
  อําเภอจอมทอง บ้านสบแจ่ม
  ฝั่งซ้าย ตาํบลบา้นแปะ  
  บ้านห้วยห้า ห้วยพฒันา  
  (ห้วยส้ม)  ใหม่สารภีและ 
  แม่สอย  อําเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ     (ฎีกา)                            

28 มกราคม พ.ศ. 2548              
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ขยายเขตไฟฟูา 
เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร                  
ประโยชน์ของโครงการ : 7 หมู่บ้าน 
1,013 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

25. พัฒนาพื้นทีลุ่่มน้าํแม่งอน 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ   

  

 25.1 งานอนุรักษ์ทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปุาไม้ ดินและน้าํ  
  บ้านห้วยห้อมและ 
  ใหม่ทุ่งเจริญ ตําบลแม่งอน                        
  บ้านล้องอ้อและ ต้นส้าน  
  ตําบลแมสู่น อําเภอฝาง  
  ตําบลหนองบัว ปงตํา               
  อําเภอไชยปราการ    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมาร ี              

18 มกราคม พ.ศ. 2550           
24 กันยายน พ.ศ. 2550            
16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 

ลักษณะโครงการ   :  สิ่งแวดลอ้ม 
ประโยชน์ของโครงการ : 66,875 ไร่ 
4,351 ครัวเรือน 16,814 คน                        
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
กรมปุาไม้                    
กรมทรัพยากรธรณี 

 25.2 แผนงานฟืน้ฟูสิ่งก่อสร้าง 
  สาธารณะและโครงสร้าง 
  พื้นฐาน บา้นห้วยห้อม  และ
  ใหม่ทุ่งเจริญ ตําบลแม่งอน 
  บ้านล้องอ้อและต้นส้าน  
  ตําบลแมสู่น 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี              

24 กันยายน พ.ศ. 2550            
16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

ลักษณะโครงการ :  โครงสร้างพื้นฐาน  
ประโยชน์ของโครงการ : 66,875 ไร่  
4,351 ครัวเรือน 16,814 คน      
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

 25.3 แผนงานจัดการการใช ้
  ประโยชน์ที่ดนิ  
  บ้านห้วยห้อม                    
  และใหม่ทุ่งเจริญ                           
  ตําบลแมง่อน บา้นล้องอ้อ                 
  และต้นส้าน ตําบลแม่สนู 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมาร ี              

24 กันยายน พ.ศ. 2550            
16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 

ลักษณะโครงการ  :  จัดการการใช้ที่ดิน 
ประโยชน์ของโครงการ : 66,875 ไร่ 
4,351 ครัวเรือน 16,814 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 25.4 แผนงานสง่เสริมพัฒนา 
  การเกษตรและการท่องเที่ยว
  เชิงอนุรักษ์ บ้านห้วยห้อม                    
  และใหม่ทุ่งเจริญ  
  ตําบลแมง่อน บ้านล้องอ้อ 
  และต้นสาน ตําบลแม่สนู              

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี              

24 กันยายน พ.ศ. 2550            
16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ : 66,875 ไร่ 
4,351 ครัวเรือน 16,814 คน       
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมการปกครอง 

 25.5 แผนงานประสานงาน 
  ติดตามและประเมินผล  
  บ้านห้วยห้อม  
  และใหม่ทุ่งเจริญ                          
  ตําบลแมง่อน บา้นล้องอ้อ                  
  และต้นส้าน ตําบลแม่สนู 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมาร ี              

24 กันยายน พ.ศ. 2550            
16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 

 

ลักษณะโครงการ   :  ติดตามและ
ประเมินผล 
ประโยชน์ของโครงการ :  66,875 ไร่  
4,351 ครัวเรือน 16,814 คน                        
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม ่
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

26. ความร่วมมือระหว่างมูลนธิิชัย 
 พัฒนา–สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 โปุงน้ําร้อน ตาํบลโปงุน้าํร้อน           
 อําเภอฝาง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมาร ี                    

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 

ลักษณะโครงการ : แปลงทดลองสาธิต
ไม้เศรษฐกิจ จัดทําเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติให้ชาวบ้านและเยาวชน                
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปุาไม ้

 26.1 ความร่วมมือระหว่าง 
  มูลนิธิชยัพัฒนาและ 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  (ฝาง) ตําบลโปุงน้ําร้อน   
  อําเภอฝาง 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

- 

ลักษณะโครงการ  :  พัฒนาศักยภาพ
การผลิตพืชและระบบการปลูกพืชเพื่อ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พฒันาศกัยภาพ
การปลูกข้าว และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                
สํานักงานมลูนิธชิัยพฒันา  
กรมวิชาการเกษตร   กรมชลประทาน                    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช  
 

27.ขยายผลเรือหางกุดสู่ชุมชน 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
18 เมษายน 2546 

 

ลักษณะโครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง เ รื อ แ ล ะ ข ย า ย ผ ล
เครื่องยนต์เรือหางกุดสู่ชุมชน 
ประโยชน์โครงการ: เป็นการขยายผล
เครื่องเรือหางกุด ในการเพิ่มสมรรถนะ
ของเรือ ประเภทต่างๆ สู่ชุมชนและเป็น
การลดมลภาวะเป็นพิษทางน้ําและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุบาลสัตว์น้ําของ
อุปกรณ์เติมอากาศใต้ผิวน้ํา 
หน่วยงานรับผิดชอบ: มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ 

28.มูลนิธิโครงการหลวง อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  

 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

 

ลักษณะโครงการ: ขนส่งสินค้าของ
เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 
ประโยชน์โครงการ: ทําให้การขนส่ง
สินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ โครงการ
หลวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถส่ง
ถึงลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็วลดความ
เสียหายของสินค้าทางการเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ: มูลนิธิโครงการ
หลวง 
 



 160 สรุปข้อมูลโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

30.พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้าํแม่งอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
24 กนัยายน 2550 
16 มิถุนายน 2551 

 

ลักษณะโครงการ: การพัฒนาพื้นที่ เชิง
บูรณาการ 
ประโยชน์โครงการ:  ปูองกันและลด
ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดิน
ถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่งอน เนื้อที่ 66,875 
ไร่ ราษฎร 4,351 ครัวเรือน และสามารถ
พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
รวมทั้งปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: 
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช 
  - กรมปุาไม้ 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  - กรมพัฒนาที่ดิน 
  - กรมชลประทาน 
  - กรมส่งเสริมการเกษตร 
3. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ ภาคเหนือ  

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 

1. ปรับปรุงระบบจาํหนา่ยไฟฟาู  
 ดอยอ่างขาง  (พฒันาดอย 
 อ่างขาง) ตําบลม่อนปิน่ 
 อําเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จ                  
พระเจ้าอยู่หัว                       

- 

ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงระบบ
จําหน่ายไฟฟาู  
หน่วยงานรับผิดชอบ   :       
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

2. ขยายเขตไฟฟูาให้โครงการ 
 แม่เย็นร่วมใจ อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ              

2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  ขยายเขตไฟฟูา                         
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

3. ศูนย์ส่งกําลังบาํรุงโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  
 (ภาคเหนือ)  (ศูนย์ส่งกาํลัง 
 บํารุงโครงการ) หน่วยจัดการ     
 ปุาแม่ริม อําเภอแม่ริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :  ศูนย์ส่งกําลังบาํรุง
สนับสนนุการดําเนนิงานในพื้นที่
ภาคเหนือให้มีความคล่องตัวสูง                                        
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

 3.1 ศูนย์ส่งกําลังบาํรุง 
  โครงการอันเนื่องมา  
  จากพระราชดาํริ (ภาคเหนือ)  
  หน่วยจัดการปาุแม่ริม 
  บ้านหม้อตําบลสันโปุง                  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :  
งานอํานวยการและบริหาร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พชื 

4. ก่อสร้างและปรบัปรุงอาคาร 
 ทรงงาน สํานักงานชลประทานที่ 1    
 อําเภอเมือง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี            

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  อาคารทรงงาน                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

5. ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียน 
 ตํารวจตระเวนชายแดน (ติดตัง้ 
 ระบบไฟฟูา) โครงการเกษตรแม่แตง 
 ตําบลอนิทขิล  อําเภอแม่แตง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมาร ี                  

11 มกราคม พ.ศ. 2533 

ลักษณะโครงการ :  ติดตั้งระบบไฟฟาู 
ประโยชน์ของโครงการ :   200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 

6.  ศู นย์ ส่ งกํ าลั งบํ ารุ งโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ (ภาคเหนือ) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

  

สมเด็จเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

11 ภุมภาพันธ์ 2547 

 

ลักษณะของโครงการ : ส่ ง เสริ มการ

ดําเนินงาน 

ประโยชน์ของโครงการ : อํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปาุ 
และพันธุ์พืช 

 




