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สรุปภาพรวมข้อมลูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) 
ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ โดยได้ก ำหนดขอบเขตในกำรด ำเนินงำนไว้
ดังนี้ 

 1. การรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  ด าเนินการเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ รวม 6 พระองค์ ดังนี้ 

1.1   พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 

1.2   สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9  

1.3   สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  

1.4   สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร 

1.5   สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

1.6   สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกมุำร ี
 

2. กรอบระยะเวลา 

ส ำนักงำน กปร. ได้รวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำรวบรวมข้อมูลช่วงตั้งแต่มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2495 จนถึง  
ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2560 

 

3. ที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ  

กำรรวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ในครั้งนี้ ส ำนักงำน กปร. ได้ก ำหนดที่มำ 
ของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จำก 3 แหล่ง ดังนี้  

3.1   เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ได้พระรำชทำนพระรำชด ำริโดยตรง  

3.2   เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่เกิดจำกกำรที่รำษฎรทูลเกล้ำฯ  ถวำยฎีกำขอ
พระรำชทำนควำมช่วยเหลือ  

3.3   เป็นโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่หน่วยงำนได้กรำบบังคมทูลรำยงำนและ/หรือขอ
พระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว 
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4. การแบ่งประเภทโครงการ  

    ส ำนักงำน กปร. ได้แบ่งประเภทของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้  

4.1   โครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ  

4.2   โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร  

4.3   โครงกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม  

4.4   โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมอ ำชีพ  

4.5   โครงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข  

4.6   โครงกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม/สื่อสำร  

4.7   โครงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำรสังคม/กำรศึกษำ  

4.8   โครงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร และโครงกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ โดยแบ่งเป็น 

 โครงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร  

 โครงกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ  
 

5. การรวบรวมข้อมูลแบ่งพื้นที่ออกเป็น ดังนี้  

5.1   ภำคเหนือ จ ำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ ก ำแพงเพชร เชียงรำย เชียงใหม่ ตำก น่ำน นครสวรรค์ 
พะเยำ แพร่ เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ ์และอุทัยธำนี  

5.2   ภำคกลำงและกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร กำญจนบุรี 
จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท ตรำด นครนำยก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธำนี ประจวบคีรีขันธ์ ปรำจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ เพชรบุรี รำชบุรี ระยอง ลพบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสงครำม สมุทรสำคร สระบุรี สระแก้ว 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่ำงทอง  

5.3   ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ กำฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครรำชสีมำ บึงกำฬ บุรีรัมย์ มหำสำรคำม มุกดำหำร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคำย หนองบัวล ำภู อ ำนำจเจริญ อุดรธำนี และอุบลรำชธำนี  

5.4   ภำคใต้ จ ำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมรำช นรำธิวำส ปัตตำนี  
พังงำ พัทลุง ภูเก็ต ยะลำ ระนอง สงขลำ สตูล และสุรำษฎร์ธำนี  

5.5   โครงกำรที่ไม่ระบุพื้นท่ีหรือหลำยพื้นท่ีหรือต่ำงประเทศ 
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6. แหล่งข้อมูล  

ส ำนักงำน กปร. ได้รวบรวมข้อมูลจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  รวมจ ำนวน 28 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย  

  แหล่งข้อมูลหลัก มำจำก 5 หน่วยงำน ดังนี้  

- ส ำนักงำน กปร.  

- มูลนิธิชัยพัฒนำ  

- กรมชลประทำน  

- จังหวัด  

- กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  

  แหล่งข้อมูลจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ จ ำนวน 23 หน่วยงำน ส ำหรับใช้ในกำรตรวจสอบและ 
ยืนยันควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล  

อย่ำงไรก็ตำม กำรรวบรวมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ไม่รวมถึงโครงกำร 
เฉลิมพระเกียรติของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ  
 

7. หลักในการนับจ านวนโครงการ  

7.1   โครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ นับเป็น 1 
โครงกำร  

7.2   อ่ำงเก็บน้ ำหรือฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำ นับเป็น 1 โครงกำร  

7.3   โครงกำรขนำดใหญ่ด้ำนแหล่งน้ ำ ถ้ำมีโครงกำรย่อยให้นับแยกโครงกำรย่อยเป็น 1 โครงกำร 
ยกเว้น กิจกรรมที่ด ำเนินกำรซ้ ำในพ้ืนที่เดิม เช่น มีกำรขุดลอกในคลองนั้นแล้ว และมีกำรขุดลอกคลองนั้นซ้ ำ
อีกครั้ง จะนับเป็น 1 โครงกำร  

7.4   โครงกำรในลักษณะบูรณำกำร ภำยใต้โครงกำรขนำดใหญ ่นับเป็น 1 โครงกำร  

7.5   โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน นับเป็น 1 โครงกำร (ไม่นับกิจกรรมย่อยในโรงเรียน) 
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8. สรุปจ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ  

ส ำนักงำน กปร . ได้รวบรวมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ณ เดือนกันยำยน 2560  
มีจ ำนวนทั้งสิ้น 4,741 โครงกำร แยกเป็นภำคและกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ตำมตำรำงสรุปได ้ดังนี้ 

 

การพัฒนาด้าน 

ภาค 
รวม 

 เหนือ กลาง 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต้ 

ไม่ระบุ 

พื้นที่ฯ 

1. โครงกำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ  1,255 511 851 631 0 3,248 
2. โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร  47 51 44 28 0 170 
3. โครงกำรพัฒนำด้ำน 
สิ่งแวดล้อม  

63 41 41 34 3 182 

4. โครงกำรพัฒนำด้ำน  
ส่งเสริมอำชีพ  

89 35 121 94 0 339 

5. โครงกำรพัฒนำด้ำน 
สำธำรณสุข  

15 16 9 7 11 58 

6. โครงกำรพัฒนำด้ำนคมนำคม  
/สื่อสำร  

23 22 20 22 0 87 

7. โครงกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร
สังคม/กำรศึกษำ  

203 75 53 63 4 398 

8. โครงกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร 
/อ่ืน ๆ  

105 62 52 33 7 259 

รวม 1,800 813 1,191 912 25 4,741 
 
 

ที่มำ: ส ำนักงำน กปร.  

กันยำยน 2560 
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ทั้งนี้ สำมำรถแยกประเภทกำรพัฒนำของแต่ละจังหวัดในแต่ละภำคได้ ดังนี้  

 พ้ืนที่ภำคเหนือ ช่วงตั้งแต่มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  เป็นแห่งแรก เมื่อปี  
พ.ศ. 2506 จนถึง ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2560 มีจ ำนวน 1,800 โครงกำร  

ตาราง แสดงประเภทของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของแต่ละจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภำคเหนือ 

จังหวัด 

ประเภทโครงการ 

รวม 
 ด้าน 

แหล่งน้ า 
ด้าน 

การเกษตร 
ด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

ด้าน
การ

ส่งเสริม
อาชีพ 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้าน
คมนาคม/
สื่อสาร 

ด้าน
สวัสดิการ
สังคม/

การศึกษา 

ด้าน
บูรณา

การ/อื่นๆ 

ก ำแพงเพชร 30 1 0 0 0 0 3 2 36 
เชียงรำย 126 6 7 4 1 4 42 9 199 
เชียงใหม่ 447 13 21 34 1 12 59 37 624 

ตำก 44 0 8 2 1 1 27 7 90 
น่ำน 106 4 5 11 8 1 19 11 165 

นครสวรรค์ 8 1 1 0 0 0 2 2 14 
พะเยำ 49 3 3 1 0 0 1 5 62 
แพร่ 47 1 2 0 0 1 0 0 51 

เพชรบูรณ์ 25 2 2 0 0 1 4 1 35 
พิจิตร 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

พิษณุโลก 24 5 2 2 0 1 7 4 45 
แม่ฮ่องสอน 110 3 5 24 0 2 28 9 181 

ล ำปำง 112 0 2 2 0 0 0 2 118 
ล ำพูน 64 5 2 0 2 0 0 5 78 
สุโขทัย 28 0 0 0 0 0 1 0 29 

อุตรดิตถ์ 26 0 3 9 2 0 10 10 60 
อุทัยธำนี 7 2 0 0 0 0 0 1 10 

รวม 1,255 47 63 89 15 23 203 105 1,800 
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 พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ช่วงตั้งแต่มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เป็นแห่ง
แรก เมื่อปี พ.ศ. 2498 จนถึง ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2560 มีจ ำนวน 813 โครงกำร  

        
ตาราง แสดงประเภทของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริแต่ละจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภำคกลำง และกรุงเทพมหำนคร 

จังหวัด 

ประเภทของโครงการ 

รวม ด้าน 
แหล่งน้ า 

ด้าน
การเกษตร 

ด้าน 
สิ่งแวดล้อม 

ด้าน 
การส่งเสริม

อาชีพ 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้าน
คมนาคม/
สื่อสาร 

ด้านสวัสดิการ
สังคม/

การศึกษา 

ด้าน 
บูรณาการ/

อ่ืนๆ 

กรุงเทพฯ 13 1 2 0 10 12 15 6 59 

กำญจนบุร ี 41 1 2 3 1 0 12 4 64 

จันทบุร ี 20 2 2 1 2 0 7 3 37 

ฉะเชิงเทรำ 23 1 0 0 0 1 3 1 29 

ชลบุร ี 19 1 3 2 0 0 0 8 33 

ชัยนำท 2 4 0 0 0 0 0 0 6 

ตรำด 6 0 0 0 0 0 2 1 9 

นครนำยก 21 5 3 2 0 1 0 5 37 

นครปฐม 1 0 0 0 0 1 7 2 11 

นนทบุร ี 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

ปทุมธำน ี 2 1 0 0 0 0 0 1 4 

ประจวบคีรีขันธ ์ 64 3 6 7 0 3 9 2 94 

ปรำจีนบุร ี 14 2 4 1 0 0 1 3 25 

พระนครศรีอยุธยำ 11 4 0 3 1 0 3 3 25 

เพชรบุร ี 78 6 12 9 0 0 2 4 111 

รำชบุร ี 37 3 1 1 0 1 2 3 48 

ระยอง 11 2 1 1 0 0 0 3 18 

ลพบุร ี 26 2 1 0 0 0 0 1 30 

สมุทรปรำกำร 6 0 2 0 1 2 2 0 13 

สมุทรสงครำม 3 2 1 1 0 0 0 1 8 

สมุทรสำคร 2 2 0 0 0 0 0 0 4 

สระบุร ี 15 3 0 0 0 0 1 1 20 

สระแก้ว 79 3 1 2 0 1 9 7 102 

สิงห์บุร ี 2 0 0 1 0 0 0 0 3 

สุพรรณบุรี 10 2 0 0 0 0 0 0 12 

อ่ำงทอง 3 1 0 1 0 0 0 3 8 

รวม 511 51 41 35 16 22 75 62 813 
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 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงตั้งแต่มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เป็นแห่งแรก 
เมื่อปี พ.ศ. 2506 จนถึง ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 1,191 โครงกำร  

        

ตาราง แสดงประเภทของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริแต่ละจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัด 

ประเภทของโครงการ 

รวม ด้าน 
แหล่งน้ า 

ด้าน
การเกษตร 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้าน 
การส่งเสริม

อาชีพ 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้าน
คมนาคม/
สื่อสาร 

ด้านสวัสดิการ
สังคม/

การศึกษา 

ด้าน 
บูรณาการ/

อ่ืนๆ 

กำฬสินธุ ์ 31 0 2 5 0 0 0 1 39 

ขอนแก่น 56 4 2 8 0 0 0 3 73 

ชัยภูม ิ 27 1 2 1 0 0 0 2 33 

นครพนม 78 7 0 14 7 1 1 7 115 

นครรำชสีมำ 53 6 2 1 0 0 0 3 65 

บึงกำฬ 16 1 0 2 1 3 0 0 23 

บุรีรัมย์ 72 8 1 11 0 0 10 7 109 

มหำสำรคำม 13 0 0 5 0 0 0 0 18 

มุกดำหำร 49 1 5 8 0 0 1 1 65 

ยโสธร 9 1 0 2 0 0 1 2 15 

ร้อยเอ็ด 13 1 1 3 0 0 1 0 19 

เลย 20 2 4 7 0 1 7 2 43 

ศรีสะเกษ 33 3 4 8 0 0 2 5 55 

สกลนคร 240 3 9 26 0 11 3 7 299 

สุรินทร์ 31 2 4 3 0 1 6 5 52 

หนองคำย 6 0 2 0 1 0 0 2 11 

หนองบัวล ำภ ู 23 0 0 1 0 0 0 0 24 

อ ำนำจเจริญ 6 0 0 2 0 0 1 0 9 

อุดรธำน ี 40 4 3 5 0 0 8 1 61 

อุบลรำชธำน ี 35 0 0 9 0 3 12 4 63 

รวม 851 44 41 121 9 20 53 52 1,191 
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 พื้นที่ภาคใต้ ช่วงตั้งแต่มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2517 
จนถึง ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 912 โครงกำร สรุปได้ดังนี้ 

   

ตาราง แสดงประเภทของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของแต่ละจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ 

จังหวัด 

ประเภทของโครงการ 

รวม ด้าน 
แหล่งน้ า 

ด้าน
การเกษตร 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้าน
คมนาคม/
สื่อสาร 

ด้าน
สวัสดิการ
สังคม/

การศึกษา 

ด้าน
บูรณา

การ/อ่ืนๆ 

กระบี ่ 6 0 3 1 0 0 0 5 15 

ชุมพร 40 0 2 0 0 1 7 3 53 

ตรัง 22 1 0 1 0 1 6 0 31 

นครศรีฯ 53 0 4 1 0 0 4 4 66 

นรำธิวำส 283 15 9 48 2 7 13 9 386 

ปัตตำนี 51 2 1 26 1 4 4 6 95 

พังงำ 10 3 6 0 0 0 0 0 19 

พัทลุง 28 1 0 4 0 0 1 2 36 

ภูเก็ต 1 0 1 0 0 1 0 0 3 

ยะลำ 58 2 2 5 1 4 6 1 79 

ระนอง 9 2 0 0 3 0 1 0 15 

สงขลำ 42 2 3 4 0 1 12 2 66 

สตูล 9 0 2 1 0 0 5 0 17 
สุรำษฎร์ธำน ี 19 0 1 3 0 3 4 1 31 

รวม 631 28 34 94 7 22 63 33 912 
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 ไม่ระบพุื้นที่หรือหลายพื้นที่หรือต่างประเทศ ช่วงตั้งแต่มีโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
เป็นแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2517 จนถึง ณ กันยำยน 2560 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 25 โครงกำร สรุปได้ดังนี้ 

 

ตาราง แสดงประเภทของโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของแต่ละจังหวัดในเขตพ้ืนที่ไม่ระบุจังหวัด 

จังหวัด 

ประเภทของโครงการ 

รวม ด้านแหลง่
น้ า 

ด้าน
การเกษตร 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้าน
คมนาคม/
สื่อสาร 

ด้าน
สวัสดิการ
สังคม/

การศึกษา 

บูรณา
การ/อ่ืนๆ 

ไม่ระบุจังหวัด 0 0 3 0 11 0 4 7 25 

รวม 0 0 3 0 11 0 4 7 25 
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สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม ่

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1.  จัดหาน ้าให้โครงการหลวง 
 หนองหอย  (ฝายต้นน ้าแม่รวก)   
 ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  

พ.ศ. 2513 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน า้
สนับสนนุพื นที่การเกษตร 600 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

2. จัดหาน ้าให้โครงการหลวง   
 ดอยขาง ต้าบลม่อนปนิ   
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :   จัดหาน ้า
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.1 ฝายตน้น า้อ่างขาง 4 แห่ง                    
  บ้านโครงการหลวง   
  ต้าบลม่อนปิน่  อ้าเภอฝาง 

- ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : จัดหาน ้า
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.2 ฝายตน้น า้ล้าธาร 8 แห่ง  
  (อ่างขาง) บา้นโครงการหลวง         
  ต้าบลม่อนปิน อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
1 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน ้า
สนับสนนุพื นที่การเกษตร  321 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 2.3 จัดหาน ้าโครงการหลวง  
  อ่างขาง ต้าบลม่อนปิ่น  
  อ้าเภอฝาง 

- ลักษณะโครงการ: พัฒนาแหล่งน ้า  
ประโยชน์ของโครงการ :   จัดหาน ้า
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

3. ฝายห้วยแม่ใน                 
 ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุน
พื นที่ทา้การเกษตรให้แก่ราษฎรในพื นที่ 
ตลอดจนสร้างความชุ่มชื นให้แก่พื นที่ปา่
บริเวณใกล้เคียง 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

4.  จัดหาน ้าให้โครงการหลวง 
 แม่สาใหม่ (ฝาย) ต้าบลโป่งแยง  
 อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  

 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ให้กิจกรรมภายในโครงการฯ ตลอดจน
พื นที่การเกษตร 600 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5. เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล  
 ต้าบลช่อแล อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ :  เข่ือน    
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน า้เข้าสู่
พื นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ  
30,000 ไร่ และสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ 24.50 ล้านกิโลวัตต์ 
ตลอดจนเป็นแหลง่ประมงน ้าจืดขนาด
ใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.1 อ่างเก็บน ้าแม่งัดสมบูรณช์ล 
  (ก่อสร้างโรงสบูน า้พร้อม 
  ระบบ) บ้านปฏิรูปที่ดิน 
  ป่าแม่แตง (บ้านภูดิน)  
  ต้าบลแม่หอพระ  
  อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา)                                   
14 มีนาคม 2532 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน า้   
ประโยชน์ของโครงการ :  สูบน า้สนบัสน
ถนพื นที่การเกษตร 4,750 ไร ่และน ้าใน
การอุปโภค บริโภคให้ราษฎร 151 
ครัวเรือน 604 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

6. อ่างเก็บน ้าห้วยภูดนิ บ้านภูดนิ  
 ต้าบลแม่หอพระ  อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้   
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่เพาะปลูกจ้านวน 400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

7.  อ่างเก็บน ้าแม่แพง ตา้บลแม่ปั๋ง  
 อ้าเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2518  
 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนน ้า
ให้พื นที่เพาะปลูกกว่า  2,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

8. จัดหาน ้าบ้านแม่โถ บา้นแมโ่ถ  
 ต้าบลบ่อสลี อ้าเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- 

ลักษณะโครงการ :  บ่อเก็บน ้า   
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเพาะปลูกของราษฎรใน
พื นที ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

9.  อ่างเก็บน ้าดอยปุย (ปรบัปรุง 
 บ่อพักน ้า) ตา้บลสุเทพ  
 อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : เก็บกักน ้า
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

10. บ่อเก็บน ้าดอยปา่คา  
 ต้าบลม่อนปิน อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2518 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  เก็บกักน ้า
สนับสนนุกิจกรรมภายในโครงการฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

11. จัดหาน ้าให้หมู่บ้านสหกรณ์ 
 สันก้าแพง ตา้บลห้วยแก้ว  
 อ้าเภอสันก้าแพง  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
4 มีนาคม พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า    
ประโยชน์ของโครงการ : จัดหาน ้า
สนับสนนุพื นที่ท้าการเกษตรกว่า  
4,000 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

12. ระบบผนัน า้จากฝายตน้ตองมา 
 ลงอ่างสหกรณ์ 6 บ้านสหกรณ์           
 ต้าบลบ้านสหกรณ์  
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
4 มีนาคม พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ :  ระบบท่อสง่น ้า  
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน า้
สนับสนนุพื นที่ท้าการเกษตร  500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

13. หมู่บ้านสหกรณ์สนัก้าแพง 
 (ก่อสร้างระบบชลประทาน
 ประสิทธิภาพสูงในแปลงสาธิต  
 85 ไร่) บ้านสหกรณ์  
 ต้าบลบ้านสหกรณ์ กิ่งอ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
4 มีนาคม พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า    
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเกษตร 85 ไร ่  และน า้ใน
การอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร  770 
ครัวเรือน 2,865 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

14. ฝายห้วยนมนาง บ้านท่ามะแกง 
 ต้าบลท่าตอน  อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเกษตร  1,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

15. อ่างเก็บน ้าห้วยมะนาว  
 ต้าบลบ้านกาด อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน ้า    
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเกษตรกว่า 6,000 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 15.1 อ่างเก็บน ้าห้วยมะนาว  
  (ก่อสร้างระบบผันน ้าเข้าสู่ 
  อ่างเก็บน ้าห้วยมะนาว)  
  บ้านใหม่สวรรค์ ต้าบล 
  บ้านกาด กิ่งอ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

10 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : ฝายและระบบสง่น า้    
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน า้
สนับสนนุพื นที่ท้าการเกษตรกว่า  
4,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 15.2 ระบบสง่น า้ ฝั่งขวา - ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

16. ฝายห้วยผึ ง ต้าบลบา้นกาด               
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่การเกษตรกว่า 6,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

17. ฝายตน้น า้ห้วยป่าเลา 2 แห่ง 
 บ้านชาวเขาห้วยป่าเลา  
 ต้าบลสะเมิงใต้ อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน ้า   
ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเพาะปลูกแก่ราษฎร  
หน่วยงานรบัผิดชอบ : กรมชลประทาน 

18. จัดหาน ้าให้ชาวเขาห้วยปา่เลา 
 บ้านชาวเขา ต้าบลสะเมิงใต้  
 อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเกษตร 300 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

19. ฝายแม่ฮา่งขวาและระบบส่งน า้ 
  บ้านแม่ฮ่าง  ต้าบลแม่สาว  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเกษตร 1,500 ไร่      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

20. ฝายกาวลีะและระบบส่งน ้า  
 บ้านแม่ฮ่าง ต้าบลแม่สาว   
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเกษตรกว่า 4,000 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

21. ฝายแม่ฮา่งซา้ย  
 บ้านแม่ฮ่าง ต้าบลแม่สาว  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน ้า
ช่วยเหลือพื นที่ทา้การเกษตร 550 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

22. ฝายตน้น า้ห้วยศาลา 2 แห่ง  
 ต้าบลแม่อาย อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า
เพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรใน
พื นที ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

23. ฝายห้วยศาลา                   
 บ้านห้วยศาลา ต้าบลท่าตอน  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน า้
ช่วยเหลือพื นที่ทา้การเกษตร 800 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

24. ฝายห้วยแม่บอน            
 บ้านห้วยบอน ต้าบลเวียง  
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย  
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่ท้าการเกษตรกว่า 4,000 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

25. ฝายห้วยง ูบ้านห้วยงู   
 ต้าบลม่อนปิน อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน ้า
สนับสนนุพื นที่ท้าการเกษตร 500 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

26. อ่างเก็บน ้าแม่ตบู ต้าบลโป่งทุ่ง  
 อ้าเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน า้เพื่อ
การเกษตรในระบบส่งน ้าของอ่างเก็บน ้า
แม่ตูบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
การเพิ่มปริมาณน า้ต้นทนุ  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

27. อ่างเก็บน ้าแม่ตบูพร้อมระบบ 
 ผันน า้จากอ่างเก็บน ้าแม่หาด  
 ต้าบลโปง่ทุ่ง อ้าเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า    
ประโยชน์ของโครงการ :  สนับสนุนน ้า
ให้พื นที่การเกษตรกว่า 26,000 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 27.1 พัฒนาพื นที่อ้าเภอดอยเต่า 
  อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ
  (งานผันน ้าจากอ่างเก็บน ้า 
  แม่หาดมาเติมอ่างเก็บน า้ 
  แม่ตูบ) ต้าบลโป่งทุ่ง  
  อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  คลองส่งน า้   
ประโยชน์ของโครงการ :  ส่งน า้ให้พื นที่
ท้าการเกษตรกว่า 4,000 ไร ่และน ้า
ส้าหรับอุปโภคบรโิภคให้แก่ราษฎร 500 
ครัวเรือน 2,200 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

28. ฝายแม่งาม 
 บ้านเมืองงาม ต้าบลท่าตอน  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

29. อ่างเก็บน ้าวงัดิน  
 บ้านวังดิน ต้าบลแม่อาย  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้  
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

30. ฝายแม่บวนใต ้ 
 บ้านแมบ่วนใต้ ตา้บลดอยเต่า  
 อ้าเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

31. ฝายแม่บวนเหนือ  
 บ้านแม่บวนเหนือ ต้าบลดอยเต่า  
 อ้าเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

32. ฝายตน้น า้ดอยสุเทพ 3 แห่ง  
 บ้านพระต้าหนัก ตา้บลสุเทพ  
 อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

 32.1 ปรับปรุงบ่อพักน ้า 
  ดอยสุเทพ บ้านพระตา้หนัก  
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  บ่อพักน ้า   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.2 ฝายและบ่อพักน า้ 
  ดอยสุเทพ บ้านพระตา้หนัก  
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.3 ฝายดอยสุเทพ  
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.4 ปรับปรุงอ่างเก็บน ้า 
  พระต้าหนักภูพิงค์  
  บ้านพระต้าหนัก      
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 

- ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.5 ท่อส่งน ้าจากฝายดอยปุย 
  ถึงบ่อพักน ้าดบิ 
  พระต้าหนักภูพิงค์  
  บ้านพระต้าหนัก 
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 

- 
 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 32.6 ปรับปรุงจัดหาน า้ให้ 
  พระต้าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน ์
   บ้านพระต้าหนัก  
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 32.7 ฝายเก็บกักน ้าบริเวณ 
  ดอยสุเทพ (ฝายเก็บกักน า้  
  5 แห่ง) บ้านพระต้าหนัก  
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอหางดง  
  และเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
5 มีนาคม พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ :  ฝายขนาดเล็กตาม
ร่องน ้า   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 32.8 จัดหาน ้าอ่างเก็บน ้าภูพิงค์                  
  บ้านพระต้าหนัก  
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
5 มีนาคม พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน า้   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 32.9 ฝายเก็บกักน ้าดอยสุเทพ  
  26 แห่ง บ้านพระตา้หนัก       
  ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
5 มีนาคม พ.ศ. 2530 

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

 32.10 ปรับปรุงบริเวณที่เกิดการ 
  ทรุดตัวและพังทลายของ 
  ดินในบริเวณพระตา้หนัก 
  ภูพิงค์ราชนิเวศน์  
  ต้าบลสุเทพ  อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา)                       
21 มกราคม พ.ศ. 2545 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

33. ฝายตน้น า้แม่รวก                
 บ้านหนองหอย  ต้าบลโป่งแยง          
 อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝายเพื่อการอุปโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

34. อ่างเก็บน ้าแม่จอกหลวง           
 ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้เพื่อการ
อุปโภค   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

35. อ่างเก็บน ้าแม่สาใหม่  
 บ้านแมส่าใหม่ ต้าบลโป่งแยง  
 อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 35.1 ปรับปรุงระบบส่งน า้ 
  แม่สาใหม่ บ้านแม่สาใหม่  
  ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริม 

- หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

36. สะพานข้ามลา้น า้แม่ตื่น  
 ต้าบลอมก๋อย อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  สะพานข้ามน ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

 36.1 ฝายแม่ตื่น (ตอนบน)  
  บ้านสบอมแฮด  
  ต้าบลอมก๋อย  
  อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

37. ฝายห้วยแม่ปาน (ตอนบน)  
 บ้านแมป่าน ต้าบลช่างเคิ่ง  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

38. ฝายแม่จอนหลวง 
 บ้านแม่จอนหลวง  
 ต้าบลแมน่าจร  อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่   
260 ครัวเรือน      
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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39. ฝายห้วยแม่ศึก  
 บ้านแม่ศึก ตา้บลแม่ศึก  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

40. ฝายแม่มะลอ   
 บ้านแม่วาก ต้าบลแมน่าจร   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

41. ฝายแม่วาก  
 บ้านสบวาก ต้าบลแมน่าจร  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

42. ฝายแม่ปาน (แม่ปวน)  
 บ้านบ้านใหม่  ต้าบลชา่งเคิ่ง  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

43. ฝายแม่อวมตอนบน  
 บ้านทุ่งยาว ต้าบลช่างเคิ่ง  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

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

44. ฝายแม่อวมตอนลา่ง  
 บ้านต่อเรือ ต้าบลชา่งเคิ่ง   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

45. ฝายกองแขก  ต้าบลบ้านทบั   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

46. ฝายยางเปียง บ้านยางเปียง  
 ต้าบลยางเปยีง  
 อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

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

47. ฝายแม่ต๋อม (ตอนบน)                  
 บ้านยางเปาเหนือ ต้าบลอมก๋อย                
 อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

48. ฝายแม่ต๋อม (ตอนลา่ง)  
 บ้านอมก๋อย ต้าบลอมก๋อย  
 อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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49. ฝายสักหลัก 
 บ้านบ้านหลวง ตา้บลอมก๋อย              
 อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

50. ฝายอมแฮด 
 ต้าบลอมก๋อย   
 อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

51. ฝายผาปนูหลวง (ปู่หลวง)  
 บ้านห้วยหลวง ต้าบลอมก๋อย  
 อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

52. ท่อลอดเหมืองแม่ฮ่างขวา  
 บ้านแม่ฮ่าง ต้าบลแม่สาว   
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- 

ลักษณะโครงการ :  อาคารท่อลอด 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

53. ฝายห้วยทราย  
 บ้านนาหึก ต้าบลโป่งแยง   
 อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

54. ฝายแม่ละมีด  
 ต้าบลอมก๋อย  
 อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
2 มีนาคม พ.ศ. 2520 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  650 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

55. อ่างเก็บน ้าสหกรณ์สันก้าแพง 
  ต้าบลห้วยแก้ว  อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

56. อ่างเก็บน ้าห้วยเสี ยว  
 บ้านห้วยเสี ยว ต้าบลหางดง   
 อ้าเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
7 มีนาคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

57. อ่างเก็บน ้าห้วยโก๋ง (อ่างเก็บน า้ 
 ห้วยขมิ น 3) บ้านปา่ไม้  
 ต้าบลแม่ทา อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

10 มีนาคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

58. ฝายห้วยขี มูก  
 บ้านแม่ขี มูก ต้าบลบ้านทับ   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2522 

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

59. ฝายวัดจนัทร์  (บ้านเด่น)  
 บ้านวัดจันทร์ ต้าบลบา้นจนัทร์               
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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60. ฝายห้วยฮ่อม   
 บ้านสถานีบา้นปางดะ   
 ต้าบลสะเมิงใต้ อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

61. บ่อพักน ้าสถานีพฒันาปางดะ                
 บ้านสถานีบา้นปางดะ  
 ต้าบลสะเมิงใต้ อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  บอ่พักน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

62. อ่างเก็บน ้าห้วยซูซาน  
 บ้านไม้ปา่ ตา้บลสะเมิงเหนือ    
 อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

6 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

63. ฝายแม่ขนนิใต้   
 ต้าบลหางดง 
 อ้าเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

64. ฝายทุ่งเริง  
 ต้าบลบ้านปง  
 อ้าเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

65. อ่างเก็บน ้าห้วยปลากา้ง 
 ต้าบลสะเมิงใต้    
 อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 มกราคม พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

66. ฝายสิริภูมิ   
 ต้าบลบา้นหลวง                
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร ่    
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

67. ฝายดอยหัวเสือและระบบ 
  ต้าบลบา้นหลวง   
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 67.1 อ่างเก็บน ้าดอยหัวเสือ  
  ต้าบลบา้นหลวง   
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 มีนาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

68. ฝายทดน ้า  
 บ้านแมส่ลัก  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

69. ฝายทดน ้าห้วยขี ติ ว  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 
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70. อ่างเก็บน ้าหนองขี นกยาง                        
 ต้าบลแม่นาวาง  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

71. ฝายปา่แดง  (ห้วยม่วง)   
 ต้าบลบา้นหลวง  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  706 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

72. ฝายทดน ้าห้วยม่วง  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

73. อ่างเก็บน ้าห้วยม่วง  
 ต้าบลแม่นาวาง   
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
ประโยชน์ของโครงการ : 6,000 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

74. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  
 (ระบบส่งน า้) ตา้บลม่อนปิน่  
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  70 หมู่บ้าน      
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

75. ฝายห้วยงู 2 พร้อมระบบ  
 บ้านป่าคา ต้าบลม่อนปิ่น 
  อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย    
ประโยชน์ของโครงการ :  280 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

76. อ่างเก็บน ้าทุง่เลา             
 บ้านชาวเขา ต้าบลสะเมิงใต้             
 อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

77. อ่างเก็บน ้าห้วยบอน  
 บ้านห้วยบอน ต้าบลเวียง  
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร ่     
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

78. อ่างเก็บน ้า  
 บ้านแม่เมืองน้อย                
 ต้าบลแม่นาวาง อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

79. อ่างเก็บน ้าห้วยช้างสี (ขี ติ ว 2)  
 (ก่อสร้างท้านบดินและอาคาร
 ประกอบ) บ้านคายนอก                
 ต้าบลแม่นาวาง  อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

(ฎีกา)                              
5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้และ
อาคารท่อลอด 
ประโยชน์ของโครงการ : 6,000 ไร่ 
1,924 ครัวเรือน 13,400 คน      
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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80. อ่างเก็บน ้าบ้านปา่ก๊อ  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

81. อ่างเก็บน ้าแมน่าวาง  
 ต้าบลบา้นหลวง   
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

5 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 4,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

82. อ่างเก็บน ้า  
 บ้านกองทราย ต้าบลยางคราม  
 อ้าเภอดอยหล่อ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

11 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้    
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

83. อ่างเก็บน ้าห้วยโป่งจ้อ  
 ต้าบลสันตสิุข  
 อ้าเภอดอยหล่อ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

11 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 10,000 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

84. ฝายปางอุ๋งลูก 4  
 บ้านปางอุ๋ง  ต้าบลแม่ศึก  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

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

85. ฝายปา่เก๊ียะ 1                 
 บ้านปางอุ๋ง ต้าบลแม่ศึก                     
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายและประปา
ชนบท  
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

86. ฝายทดน ้า บ้านปางอุ๋ง 1  
 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

87. ฝายทดน ้า บ้านปางอุ๋ง 2  
 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

88. ฝายทดน ้า บ้านปางอุ๋ง 3  
 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

89. ฝายทดน ้า บ้านปางอุ๋ง 6  
 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

90. ฝายทดน ้าป่าเก๊ียะ 2   
 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 
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91. อ่างเก็บน ้าห้วยขมิ น 3  
 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

21 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

92. อ่างเก็บน ้าห้วยขมิ น  
 (แม่ทาเหนือ) บ้านห้วยน ้าดิน             
 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

21 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้   
ประโยชน์ของโครงการ :  550 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

93. ฝายทดน ้าห้วยขมิ น 1   
 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

21 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

94. อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ฉีก  
 บ้านป่าม่วง ต้าบลทาเหนือ   
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

21 มกราคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้   
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

95. ฝายทดน ้าห้วยน ้าขุ่น  
 ต้าบลแม่ทา  อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

21 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

96. อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าขุ่น  
 บ้านท่าม่อน ต้าบลแม่ทา  
 อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

21 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้  
ประโยชน์ของโครงการ : 500 ไร ่
487 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

97. ฝายปางอุ๋ง (ตอนบน)  
 บ้านแม้วปางอุ๋ง ต้าบลแม่ศึก              
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝายและสระเก็บน ้า  
ประโยชน์ของโครงการ : 2,000 ไร่ 
245 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

98. ฝายทดน ้าห้วยซูซาน  
 ต้าบลสะเมิงเหนือ  
 อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523  

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน 

99. อ่างเก็บน ้าห้วยแม่เย็น  
 ต้าบลดอนแก้ว  
 อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 800 ไร่ 
            

100. อ่างเก็บน ้า 
  บ้านสันหนอง บ้านปา่เท้อ  
  ต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้และ
ระบบสง่น า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,500 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

101. ฝายแม่มูด   
 ต้าบลแม่วิน               
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 392 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

102. ฝายแม่ป๋วย   
 ต้าบลแม่วิน                
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 500 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 102.1 ฝายห้วยแม่ป๋วย 
  พร้อมระบบส่งน ้า  
  (ก่อสร้างระบบส่งน ้า 
  ฝายห้วยแม่ป๋วย)  
  บ้านประตูเมือง  
  ต้าบลแม่วนิ   
  อ้าเภอแม่วาง 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี        

(ฎีกา)                                   
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

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

103. ฝายแม่วิน   
 ต้าบลแม่วิน             
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 550 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

104. ฝายห้วยหยวก                   
 ต้าบลแม่วิน   
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

105. ฝายทดน ้าแมส่ะป๊อก  
 ต้าบลแม่วิน   
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 105.1 ฝายแม่สะป๊อก  
  บ้านแม่สะป๊อก  
  ต้าบลแม่วิน 
  อ้าเภอแม่วาง 

 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527   

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 600 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 105.2 ฝายแม่สะป๊อก 1 และ 
  ระบบส่งน ้า  
  บ้านแม่สะป๊อก                
  ต้าบลแม่วิน    
  อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 50 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

106. อ่างเก็บน ้า บ้านทุ่งหลวง  
 ต้าบลแม่วิน  
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน          
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

107. ฝายทดน ้าแมป่๋อย  
 ต้าบลแม่วิน   
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

108. ขุดและดาดเหมืองห้วยแห้ง  
 บ้านแม้วขนุกลาง    
 ต้าบลบา้นหลวง             
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

109. ฝายห้วยแห้ง 2 
 ต้าบลบา้นหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

110. ฝายห้วยแห้ง 3               
 ต้าบลบา้นหลวง   
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

24 มกราคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

111. ฝายห้วยแห้ง 4 
 ต้าบลบา้นหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

112. ฝายแม่กลางพาดและระบบ                                 
 บ้านแมว้ขุนกลาง   
 ต้าบลบา้นหลวง 
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

113. อ่างเก็บน ้าแม่กลางพาด 
 ต้าบลบา้นหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

114. อ่างเก็บน ้า                     
 บ้านผาหมอน ตา้บลบา้นหลวง 
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

115. ฝายทดน ้าห้วยน ้าริน  
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

116. อ่างเก็บน ้าแม่หยวกน้อย                      
 ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
3 มีนาคม พ.ศ. 2523   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

117. ฝายห้วยขมิ น 
 ต้าบลทาเหนือ  
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

118. ฝายขุนแม่แตงพร้อมระบบ                 
 ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 500 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

119. ฝายแม่แกน้อย  
 ต้าบลเมืองนะ 
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

120. ฝายห้วยขมิ น               
 บ้านห้วยน ้าดิน ต้าบลทาเหนือ              
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

121. อ่างเก็บน ้าห้วยบอน  
 บ้านหัวทุง่ ต้าบลแม่ทา  
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

122. อ่างเก็บน า้ห้วยบอนและระบบ   
 บ้านหัวทุง่ ต้าบลแม่ทา  
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้และ
ระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

123. อ่างเก็บน ้าห้วยฝึก  
 บ้านป่าไม้ ต้าบลออนกลาง   
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

124. ฝายแม่ปาน (อีนอ)  
 ต้าบลช่างเคิ่ง  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

18 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

125. อ่างเก็บน ้าบ้านโม่งหลวง                
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรบัผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

126. อ่างเก็บน ้า บ้านโม่งน้อย  
 ต้าบลท่าผา  อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

127. ฝายโมง่น้อย                 
 บ้านโม่งน้อย  ต้าบลกองแขก              
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝ่าย 
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ไร ่
50 ครัวเรือน 

128. ฝายห้วยอมขูด              
 ต้าบลกองแขก  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 250 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

129. อ่างเก็บน ้าบ้านห้วยลึก  
 บ้านห้วยลึก ต้าบลปงิโค้ง             
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

130. ฝายทดน ้าดอยถ ้าแกลบ 
 ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

131. ฝายขุนวาง 1 
 ต้าบลแม่วิน   
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 350 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

132. ฝายและระบบขุนวาง                         
 (สถานีเกษตรที่สงูขุนวาง)  
 บ้านขุนวาง  ต้าบลแม่วิน   
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

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

133. ฝายขุนวาง 2 
 บ้านขุนวาง ต้าบลแม่วิน  
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524   

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

134. เข่ือนแม่กวงอุดมธารา  
 ต้าบลลวงเหนือ  
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
4 มีนาคม พ.ศ. 2519 

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

135. ฝายโมง่หลวง                
 บ้านโม่งหลวง   
 ต้าบลกองแขก   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

23 มกราคม พ.ศ. 2524   

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

 135.1 พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม  
  (ระบบส่งน า้และ 
  ถังเก็บน ้าฝายโม่งหลวง)  
  บ้านโม่งหลวง  
  ต้าบลกองแขก  
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                         
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

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

136. อ่างเก็บน ้าห้วยแม่นาเกิน                        
 ต้าบลออนเหนือ 
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน         
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137. ฝายห้วยกาวลิะพร้อมระบบ 
 ส่งน า้ ต้าบลแม่สาว  
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

138. ระบบสง่น า้บา้นแม่โถ  
 บ้านแมโ่ถ ต้าบลบ่อสลี  
 อ้าเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรบัผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

139. ระบบสง่น า้ห้วยตึงเฒา่                      
 บ้านห้วยตงึเฒ่า ตา้บลดอนแก้ว                  
 อ้าเภอแม่ริม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 3,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 139.1 อ่างเก็บน ้าห้วยตึงเฒ่า  
  บ้านห้วยตงึเฒ่า  
  ต้าบลดอนแก้ว          
  อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 139.2 จัดหาน ้าให้หมู่บ้าน 
  ตัวอย่างห้วยตึงเฒา่  
  บ้านห้วยตงึเฒ่า  
  ต้าบลดอนแก้ว   
  อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

140. ฝายแม่เย็นพร้อมระบบ  
 บ้านห้วยตงึเฒ่า ตา้บลดอนแก้ว   
 อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

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

141. อ่างเก็บน ้าบวกจั่น  
 บ้านบวกจั่น ต้าบลโป่งแยง  
 อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  50 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

142. ฝายบา้นหลวงและระบบ 
  (ห้วยงู) บา้นขอบด้ง หรือ 
 บ้านคุ้ม ตา้บลแม่งอน อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                                       
1 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

143. ฝายปา่คาพร้อมระบบ  
 บ้านดอยป่าคา ต้าบลม่อนปิน  
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

144. ฝายและระบบส่งน ้าบ้านหลวง  
 บ้านคุ้ม ตา้บลม่อนปนิ  
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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145. ฝายห้วยแม่แกนพร้อมระบบ  
 บ้านแม่แกน ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

12 มีนาคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

146. อ่างเก็บน ้าบ้านบงใหม ่ 
 บ้านแกน้อย ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

12 มีนาคม พ.ศ. 2524 

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

 146.1 ฝายแม่แกน  
  (ปรับปรุงระบบส่งน ้า 
  ของอ่างเก็บน ้า 
  บ้านบงใหม่)  
  บ้านบงใหม ่
  ต้าบลเมืองนะ          
  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมาร ี                 

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  ระบบน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่  
32 ครัวเรือน 162 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

147. ระบบสง่น า้และปรับปรุง 
 โรงสูบน ้า บ้านแม่โถ บา้นแม่โถ         
 ต้าบลบ่อสลี อ้าเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2525  

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  3,000 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

148. บ่อพักน ้าสถานีเกษตรที่สูง 
 ขุนวาง บ้านขุนวาง  
 ต้าบลแม่วนิ  อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  บ่อพักน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
110 ครัวเรือน 850 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

149. ฝายบา้นขอนม่วง (จัดหาน ้า 
 สนับสนนุราษฎรบา้นขอนม่วง)                
 บ้านขอนม่วง ต้าบลป่าไหน  
 อ้าเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

150. ฝายขุนปิง บา้นขนุปิง  
 ต้าบลเมืองนะ 
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

151. ฝายแม่เก๋ียง บา้นแม่เกี๋ยง  
 ต้าบลเมืองนะ 
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2525 

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

152. ซ่อมแซมบ้านตระไคร้  
 (ฝายบ้านแม่ตะไคร้)  
 บ้านแม่ตะไคร้  ตา้บลทาเหนือ   
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :  ระบบรางรนิ 
ประโยชน์ของโครงการ :  70 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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 152.1 อ่างเก็บน ้า 
  บ้านแม่ตระไคร้  
  ต้าบลทาเหนือ  
  อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

12 มกราคม พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 152.2 ท่อส่งน ้าและบ่อพักน ้า 
  อ่างเก็บน ้าห้วยขมิ น  
  บ้านห้วยน ้าดนิ  
  ต้าบลทาเหนือ  
  อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

22 มกราคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ระบบท่อสง่น ้า 
และบ่อพักน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

153. ฝายแม่สาน้อย  
 บ้านแมส่าน้อย ต้าบลโป่งแยง   
 อ้าเภอแม่ริม    

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

154. ฝายห้วยจันทร์ บ้านวัดจนัทร์                  
 ต้าบลบ้านจนัทร ์ 
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

155. ฝายห้วยบง 1 บ้านเด่น  
 ต้าบลบ้านจนัทร์  
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

156. ฝายห้วยบง 2  
 บ้านหนองเจ็ดหน่วย  
 ต้าบลบ้านจนัทร์                            
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  240 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 156.1 ระบบสง่น า้                            
  ฝายห้วยบง 2   
  บ้านหนองเจ็ดหน่วย 
  ต้าบลบ้านจนัทร ์ 
  อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

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

157. อ่างเก็บน ้าห้วยหอย  
 (ห้วยบา้นรา้ว)  บา้นวัดจนัทร์  
 ต้าบลบ้านจนัทร์                      
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

158. ฝายห้วยฮ่อม บ้านห้วยฮ่อม              
 ต้าบลบ้านจนัทร ์ 
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
25 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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159. อ่างเก็บน า้ห้วยจนัทร ์ 
 (ห้วยอ้อ) บ้านวัดจนัทร์  
 ต้าบลบ้านจนัทร์                     
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

160. จัดหาน ้าให้หมู่บ้านสบแม่รวม  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

161. ระบบส่งน า้จากถ า้น า้  
 ต้าบลบ้านปง  
 อ้าเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525  

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

162. อ่างเก็บน ้าห้วยเพยีงดนิ  
 บ้านสันป่าขา่ ต้าบลเวียง  
 อ้าเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
86 ครัวเรือน 800 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

163. อ่างเก็บน ้าแม่เฮี ยน  
 บ้านห้วยเฮี ยน ตา้บลเวียง  
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

164. ถังพักน ้าสถานีทดลอง 
 เกษตรหลวง บ้านคุ้ม  
 ต้าบลม่อนปิน่ อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  สระเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

165. ฝายทดน ้าแม่กืมหลวง               
 อ้าเภอแม่อาย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

166. ฝายบา้นป่าคา (บา้นหลวง)  
 ต้าบลม่อนปนิ อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

167. อ่างเก็บน ้าบ้านลาน  
 ต้าบลม่วงชุม อ้าเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

168. อ่างเก็บน ้าน ้าเหมือง  
 ต้าบลม่อนปิน อ้าเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน          
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169. อ่างเก็บน ้าบ้านม่อนปนิ 
 ต้าบลม่อนปิน อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

170. อ่างเก็บน ้าแม่ใจ 
 ต้าบลม่อนปิน อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

171. อ่างเกบ็น า้ห้วยต้นผึ ง  
 ต้าบลม่อนปิน อ้าเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

172. อ่างเก็บน ้าแม่กืมหลวง                     
 อ้าเภอแม่อาย 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
1 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

173. อ่างเก็บน ้าดอยสามหมื่น 
 บ้านดอยสามหมื่น  
 ต้าบลเมืองแหง              
 อ้าเภอเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

174. อ่างเก็บน ้าดอยสามหมื่นน้อย            
 บ้านดอยสามหมื่นน้อย  
 ต้าบลเมืองแหง  
 อ้าเภอเวยีงแหง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

175. อ่างเก็บน ้า บ้านสามหมื่น                
 ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

176. อ่างเก็บน ้าแม่แกน  
 ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

177. อ่างเก็บน ้าดอยสามหมื่น 2                   
 ต้าบลเมืองแหง  
 อ้าเภอเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
3 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

178. อ่างเก็บน ้าห้วยขมิ น  
 บ้านโปง่กุ่ม ต้าบลปา่เมี่ยง  
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
8 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

179. อ่างเก็บน ้าห้วยฮ่องไคร้ 1                       
 ต้าบลป่าเมี่ยง  
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
8 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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 179.1 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 2  
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
8 มีนาคม พ.ศ. 2525                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.2 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 7  
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
8 มีนาคม พ.ศ. 2526                 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.3 ระบบท่อผนัน า้ 
  ห้วยแม่ลายไป   
  อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 1  
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2527                 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.4 อ่างเก็บน ้า           
  ห้วยฮ่องไคร้ 4  
  (ได้จากการทา้ถนน)               
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.5 ฝายเก็บกักน ้า 
  ตามสาขา ห้วยฮ่องไคร้  
  250 แห่ง ต้าบลปา่เมี่ยง 
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.6 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 8  
  (ได้จากการทา้ถนน)  
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.7 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 3  
  (ได้จากการทา้ถนน)           
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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 179.8 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 5  
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.9 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 6  
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.10 ฝายหินก่อ 20 แห่ง 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.11 อ่างเก็บน ้า           
  ห้วยฮ่องไคร้ 10 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.12 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 11 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.13 อ่างเก็บน ้า           
  ห้วยฮ่องไคร้ 12 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.14 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 13 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรบัผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.15 อ่างเก็บน ้า           
  ห้วยฮ่องไคร้ 14 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.16 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 15 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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 179.17 อ่างเก็บน ้า           
  ห้วยฮ่องไคร้ 16 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.18 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 9 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 179.19 ระบบท่อผนัน า้ 
  อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 1, 9,  
  11 และ 12 
  ต้าบลป่าเมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

180. อ่างเก็บน ้าบ้านหัวเสือ  
 ต้าบลบ้านหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

181. จัดหาน ้าเพื่อการเพาะปลูก 
 พืชที่สูง (ไฮดรอริกแรม)  
 บ้านแม้วขนุกลาง 
 ต้าบลบ้านหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  35 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

182. ระบบสง่น า้ห้วยหอย  
 บ้านแม้วขนุกลาง  
 ต้าบลบ้านหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

183. ฝายบา้นแม่แอบ 1  
 ต้าบลบ้านหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

184. ฝายบา้นแม่แอบ 2  
 ต้าบลบ้านหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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185. ฝายแม่กลางพาดลูก 2  
 บ้านแม้วขนุกลาง  
 ต้าบลบ้านหลวง                 
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

186. ฝายแม่แอบลูก 3  
 บ้านแม้วขนุกลาง  
 ต้าบลบ้านหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 มีนาคม พ.ศ. 2525                

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  80 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

187. ฝายแม่นะ บา้นแมน่ะ  
 ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2526 

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

188. จัดหาน ้าบ้านปา่เก๊ียะ  
 ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอสะเมิง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน า้เพื่อการ
อุปโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

189. อ่างเก็บน ้าบ้านหนองกระทิง 
 พร้อมระบบส่งน ้า  
 ต้าบลแม่สอย อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

190. อ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ตอนบน 
 พร้อมระบบ ต้าบลแม่สอย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

191. อ่างเก็บน ้าห้วยฝาง (บริวาร)  
 ต้าบลแมส่อย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

192. จัดหาน ้าให้บา้นหนองหล่ม 
 ต้าบลบา้นหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  บ่อเก็บน ้าเพื่อการ
อุปโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

193. อ่างเก็บน ้าห้วยม่วงตอนบน 
 พร้อมระบบ ต้าบลแม่สอย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

 193.1 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า 
  ห้วยม่วงตอนบนและ 
  อ่างเก็บน ้าห้วยปุ ๊
  ตอนบน ตา้บลแมส่อย 
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ                

(ฎีกา)                                    
25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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194. อ่างเก็บน ้าห้วยม่วงตอนลา่ง 
  ต้าบลดอยแก้ว  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

195. ฝายห้วยแก้ว  
 บ้านห้วยแก้ว ตา้บลห้วยแก้ว 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

196. โครงการหลวงหนองหอย 
  (บ่อพัก) บ้านหนองหอย  
 ต้าบลแม่แรม อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  บ่อพัก 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

197. ฝายตน้น า้ล้าธาร   
 ห้วยขะหมาหลวง 18 แห่ง   
 ต้าบลแมส่อย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

198. โรงสูบน ้าบาดาลและระบบ 
 ส่งน า้ 3 ต้าบลแม่สอย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

199. ฝายเก็บกักต้นน า้ ลา้ธาร  
 60 แห่ง ต้าบลแม่สอย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

200. โรงสูบน ้าบาดาลและระบบ 
 ส่งน า้ 1 ต้าบลแม่สอย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

201. โรงสูบน ้าบาดาลและระบบ 
 ส่งน า้ 2 ต้าบลแม่สอย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  สูบน ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

202. อ่างเก็บน ้าห้วยผีเสื อ  
 ต้าบลบ้านแปะ  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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203. พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าปิง 
 บริเวณรอยต่ออ้าเภอจอมทอง 
 อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
 และอ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลา้พนู 
 ในเขตพื นที่ต้าบลหนองปลาสวาย 
 อ้าเภอบ้านโฮ่ง ต้าบลแมส่อย 
 ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง 
 และต้าบลบ้านตาล อ้าเภอฮอด  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน        
กองทัพภาคที่ 3     

 203.1 อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยขะหมาหลวง 
  ต้าบลแมส่อย  
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 203.2 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าอุ่น 
  บ้านห้วยส้ม ต้าบลแม่สอย  
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

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

 203.3 อ่างเก็บน ้าห้วยเขียว 
  ตอนบน ตา้บลแม่สอย 
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        203.4 พัฒนาพื นที่เกษตร 
  น ้าฝนเหนืออ่างเก็บ 
  น ้าหนองกระทิง                

ต้าบลแมส่อย  
อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  พัฒนาแหล่งน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        203.5  พัฒนาพื นที่เกษตร 
  น ้าฝน  บา้นห้วยมะควัด                
  ต้าบลแมส่อย 
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กรมชลประทาน 

        203.6  จัดหาน ้าช่วยเหลือ 
  ราษฎรบ้านห้วย 
  สะแพท (อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยโป่งพร้อมระบบ 
  ส่งน า้) บา้นห้วยสะแพท 
  ต้าบลแมส่อย                 
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

(ฎีกา)                           
25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน ้า                           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมชลประทาน 
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        203.7  ฝายทดน ้าเก็บกักน า้ 
  ในล้าห้วยม่วง 
  ด้านทา้ย ตา้บลแมส่อย                  
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

18 มกราคม พ.ศ. 2540   

ลักษณะโครงการ : ฝาย                                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
กรมชลประทาน 

        203.8  พัฒนาพื นที่เกษตร 
  น ้าฝนบา้นห้วยม่วง  
  บ้านห้วยม่วง  
  ต้าบลแมส่อย  
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา)                       
18 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร่                            
60 ครัวเรือน                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมชลประทาน 

        203.9  พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้า
  สาขาแม่น า้ปงิ (จัดหา 
  แหล่งน ้าช่วยเหลือ 
  ราษฎร  บ้านห้วยม่วง 
  ฝั่งซ้าย) บ้านห้วยม่วง                 
  ต้าบลแมส่อย 
    อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                                  
18 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า                         
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่                              
60 ครัวเรือน 240 คน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :       
กรมชลประทาน 

        203.10 พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่ม 
  น ้าสาขาแม่น า้ปงิ  
  (ปรับปรุงอ่างเก็บน า้ 
  ห้วยม่วงตอนบน 
  และอ่างเก็บน า้ห้วย 
  สะแพดตอนบน)  
  บ้านห้วยม่วงฝั่งซา้ย 
  และห้วยสะแพด               
  ต้าบลแมส่อย  
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระบรม                 
โอรสาธิราชฯ                      

สยามมกุฎราชกุมาร   (ฎีกา)                                    
17 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ :                  
พัฒนาแหล่งน า้เพิ่มประสทิธิภาพการ
เก็บกักน ้า  เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

        203.11 จัดหาเครื่องสูบน ้า 
  สถานีสบูน า้ด้วย 
  ไฟฟ้าบ้านห้วยมะควัด 
  บ้านห้วยมะควัด             
  ต้าบลแมส่อย 
   อ้าเภอจอมทอง 
 
 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                                    
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : จัดหาเครื่องสูบน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,500 ไร่   
145 ครัวเรือน 570 คน                      
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 
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        203.12  ขุดสระเก็บน ้า 
  ห้วยน ้าอุ่น  
  บ้านห้วยสะแพด               
  บ้านห้วยสะแพด                    
  ต้าบลแมส่อย                  
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

(ฎีกา)                                 
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : สระเก็บน ้า                     
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร่    
117 ครัวเรือน 425 คน                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

204.  อ่างเก็บน ้าห้วยงู          
 บ้านห้วยงู ต้าบลแม่ปัง๋                    
 อ้าเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน ้า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 1,100 ไร่                               
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน               

205.  อ่างเก็บน ้าแม่โกน๋  
 ต้าบลป่าไหน่                 
 อ้าเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน ้า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 7,971 ไร่                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

206.  ฝายขุนแปะและระบบส่งน ้า 
 บ้านขนุแปะ ต้าบลบา้นหลวง                
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

22 มกราคม พ.ศ. 2527 

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

207.  ฝายสบกองซอน    
 บ้านขนุแปะ ต้าบลบา้นหลวง                     
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

22 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ :   500 ไร ่                                
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                                

208.  จัดหาน ้าให้กองบิน 41  
 ต้าบลสุเทพ   อ้าเภอเมือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

28 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  จัดหาน ้า                       
ประโยชน์ของโครงการ :   600 ไร ่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมชลประทาน     

209.  จัดหาน ้าบ้านเด่น บ้านเด่น 
 ต้าบลบา้นจนัทร ์            
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  ฝาย                      
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่                                
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

210.  อ่างเก็บน ้าซบับา้นเด่น  
 บ้านเดน่ ตา้บลบา้นจันทร ์                     
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  : อ่างเก็บน ้า                       
ประโยชน์ของโครงการ : 5,250 ไร่                              
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

211.  อ่างเก็บน ้าบ้านห้วยม่วง 
 ต้าบลแมส่อย                 
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  :  อ่างเก็บน า้                                        
หน่วยงานรับผิดชอบ  : 
กรมชลประทาน 
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212.  จัดหาน ้าอุปโภค-บริโภค 
 บ้านห้วยจะค่าน  
 บ้านห้วยจะค่าน             
 ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

        212.1  ฝายห้วยจะคา่น 1  
  พร้อมระบบ  
  บ้านห้วยจะค่าน                
  ต้าบลปิงโค้ง            
  อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

        212.2  ฝายห้วยจะคา่น 2  
  พร้อมระบบ  
  บ้านห้วยจะค่าน           
  ต้าบลปิงโค้ง            
  อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

        212.3  อ่างเก็บน ้า             
  ห้วยปลาปรุง                  
  บ้านปางมะเยา                     
  ต้าบลปิงโค้ง                
  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                        
สยามบรมราชกุมารี                      

(ฎีกา)                             
26 มกราคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :   600 ไร่                       
350 ครัวเรือน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมชลประทาน 

        212.4  อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยปลาปรุง (ระบบ 
  ส่งน า้) บา้นปางมะเยา               
  ต้าบลปิงโค้ง               
  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมารี                        

(ฎีกา)                          
26 มกราคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :  ระบบสง่น ้า                      
ประโยชน์ของโครงการ : 350 
ครัวเรือน 1,450 คน                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

       212.5  อ่างเก็บน ้าห้วยเปา้ 
  พร้อมระบบส่งน ้า  
  บ้านห้วยจะค่าน   
                   ต้าบลปิงโค้ง               
  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

19 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ  : อ่างเก็บน ้า                      
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่                             
36 ครัวเรือน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ   :         
กรมชลประทาน 

       212.6  อ่างเก็บน ้าห้วยเปา้ 
  พร้อมระบบส่งน ้า  
  บ้านห้วยจะค่าน                   
  ต้าบลปิงโค้ง            
  อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

19 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน ้า  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมชลประทาน 
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       212.7  ระบบสง่น า้                      
  ฝายห้วยจะคา่น 2                
  บ้านห้วยจะค่าน                 
  ต้าบลปิงโค้ง              
  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า                      
ประโยชน์ของโครงการ :  141 
ครัวเรือน  2 หมู่บ้าน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ :       
กรมชลประทาน 

        212.8  จัดหาน ้าให้ราษฎร 
  บ้านห้วยจะค่าน  
  บ้านใหม่ลีซอห้วย 
  จะค่าน ตา้บลปงิโค้ง               
  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

16 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :   จัดหาน ้า                       
ประโยชน์ของโครงการ :   400 ไร่  
52 ครัวเรือน  384 คน                        
หน่วยงานรับผิดชอบ   :         
กรมชลประทาน 

213. ระบบสง่น า้ฝายตาใจฝั่งขวา 
 บ้านตาใจ ตา้บลปิงโค้ง  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

214. อ่างเก็บน ้าห้วยแม่หาง  
 บ้านแม่หาง  ต้าบลปิงโค้ง               
 อ้าเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,500 ไร่ 
100 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

215. อ่างเก็บน ้าห้วยเปา้  
 บ้านห้วยเปา้ ตา้บลปิงโค้ง              
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน          

216. อ่างเก็บน ้าห้วยละคร  
 บ้านห้วยละคร ต้าบลเชียงดาว   
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,100 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน    

217. อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ลุ  
 ต้าบลเชียงดาว  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

218. อ่างเก็บน ้าห้วยลึกแห่งที่ 4  
 ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

219. ฝายขุนวาง 3                
 บ้านขนุวาง ต้าบลแม่วนิ               
 อ้าเภอแม่วาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
15 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน            
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220. ฝายตน้น า้ล้าธารขุนวาง  
 บ้านขนุวาง ต้าบลแม่วนิ                  
 อ้าเภอแม่วาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

221. ระบบสง่น า้ขุนวาง 4  
 บ้านขนุวาง ต้าบลแม่วนิ   
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  50 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

222. อ่างเก็บน ้าบ้านห้วยเกียง 
 ต้าบลแม่วนิ  อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

223. อ่างเก็บน ้าห้วยโจ้  
 (ระบบส่งน า้) บ้านปง   
 ต้าบลป่าไผ่  อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

224. วิจัยและพฒันาการผลิต
 กล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมใน 
 พระดา้รสิมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ  
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์
 อัครราชกุมารี (จัดหาน า้

สนับสนนุโครงการวิจัยและ 
        พัฒนากล้วยไม้เชิง 
        อุตสาหกรรม) ศูนย์พัฒนาพื นที่
 การเกษตรบ้านโปง ตา้บลปา่ไผ่  
 อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,700 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

225. ฝายแม่สะป๊อก 2  
 บ้านแมส่ะป๊อก ต้าบลแม่วนิ  
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

226. อ่างเก็บน ้าห้วยงู  
 ต้าบลสันทราย อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

227. ระบบสง่น า้แม่กลางหลวง                
 บ้านแม้วขนุกลาง   
 ต้าบลบา้นหลวง           
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  ท่อส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน            
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228. ฝายห้วยปุ๊และระบบสง่น า้ 
 ต้าบลแมส่อย   
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

229. อ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ตอนลา่ง 
  ต้าบลแมส่อย 
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

230. อ่างเก็บน ้าห้วยขะหมาน้อย 
 บ้านห้วยม่วง ต้าบลแม่สอย 
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

231. พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขา 
 แม่น ้าปงิอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดา้ริ (อ่างเก็บน า้ 
 ห้วยตาผา)  บา้นห้วยปุ๊  
 ต้าบลแมส่อย อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

232. อ่างเก็บน ้าแม่เตี๊ยะ  
 บ้านแม่เตี๊ยะ ต้าบลดอยแก้ว  
 อ้าเภอจอมทอง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

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

233. ระบบสง่น า้ห้วยตาผา  
 ต้าบลแมส่อย  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

234. พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้าสาขา     
 แม่น ้าปงิอันเนื่องมาจาก
 พระราชดา้ริ               

  

        234.1  อ่างเก็บน ้าห้วยสะแพท 
  และถนนเข้าหัวงาน  
  บ้านห้วยม่วง  ห้วยสะแพท  
  ต้าบลแมส่อย  
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
20 หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        234.2  ก่อสร้างระบบ 
  ท่อส่งน ้าของอ่างเก็บ 
  น ้าห้วยสะแพท                   
  บ้านห้วยสะแพท  
  ต้าบลแมส่อย                
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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235. อ่างเก็บน ้าห้วยยอน  
 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย  
 ต้าบลบ้านแปะ  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา)                         
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

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

236.  จัดหาแหล่งน ้าให้แก่ 
 ฟาร์มตัวอย่าง 
 บ้านดงเย็น  (ระบบ 
 ส่งน า้อ่างเก็บน า้ 
 ห้วยยอน) บา้นดงเยน็   
 ต้าบลบ้านแปะ  
 อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ                    

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  850 ไร่ 
376 ครัวเรือน 3 หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

237. ฝายหนองหอยใหม่ 1, 2, 3  
 และระบบ  บา้นหนองหอย   
 ต้าบลแม่แรม อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

238.  จัดหาน ้าให้โครงการ 
 หลวงหนองหอย   
 บ้านหนองหอย                   
 ต้าบลโปง่แยง  
 อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  50 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

239. อ่างเก็บน ้าห้วยหอย 1  
 ต้าบลแมน่าจร อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

240. ทดลองเติมน ้าใต้ดนิหมู่บ้าน 
 ร้องกองข้าว บ้านร้องกองข้าว           
 ต้าบลบวกค้าง  
 อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  เติมน ้าใต้ดนิให้ชั น
น ้าบาดาล 
ประโยชน์ของโครงการ : 197 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

241. อ่างเก็บน ้าแม่ริม บา้นแมโ่จ้  
 ต้าบลบ้านเปา้   
 อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

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

242. ฝายเก็บกักน ้าบริเวณ 
 โครงการหลวงดอยอินทนนท์  
 บ้านขนุกลาง ต้าบลบ้านหลวง  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ :  ฝายเพื่อการ
อนุรักษ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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243. ฝายแม่ฮอด  ตา้บลฮอด  
 อ้าเภอฮอด 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530  

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

244. จัดหาน ้าให้โครงการหลวง 
 ขุนแจ๋ (แม่ปูนหลวง)   
 บ้านแม่แวนน้อย  
 ต้าบลแม่แวน อ้าเภอพร้าว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2531 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  635 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

245. จัดหาน ้าให้บา้นขอบด้ง 
  ระบบสง่น า้และตดิตั งระบบ 
 สูบน า้ (เคร่ืองสูบน ้าขนาด  
 4 นิ ว 2 เคร่ือง) บ้านขอบด้ง 
  ต้าบลม่อนปิน่ อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

11 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
7 ครัวเรือน 350 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

246. จัดหาน ้าให้ฝายขอบด้ง  
 บ้านขอบดง้ ต้าบลม่อนปิ่น  
 อ้าเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา)                             
11 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

247. อ่างเก็บน ้าแม่ข่าน้อย 2                   
 บ้านสันผักหวาน 
 ต้าบลแมง่อน อ้าเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา) 
11 มีนาคม พ.ศ. 2532 

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

248. อ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง  
 ต้าบลแม่หอพระ  
 อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 มีนาคม พ.ศ. 2532              

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

249. อ่างเก็บน ้าแม่เริม  บ้านแม่โจ้  
 ต้าบลบ้านเปา้ อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 มีนาคม พ.ศ. 2532           

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

250. อ่างเก็บน ้าแม่เริมตอนบน 
  ต้าบลบ้านเปา้ อ้าเภอแม่แตง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 มีนาคม พ.ศ. 2532              

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

251. อ่างเก็บน ้าห้วยประจุ๋ม  
 บ้านป่าเลา ตา้บลแม่หอพระ   
 อ้าเภอแม่แตง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา) 
14 มีนาคม พ.ศ. 2532           

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,057 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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252. อ่างเก็บน ้าแม่หอพระ  
 บ้านป่าเลา ตา้บลแม่หอพระ  
 อ้าเภอแม่แตง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา)                             
14 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,057 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

253. อ่างเก็บน ้าแม่งัดสมบูรณช์ล 
 (งานติดตั งไฟฟ้า) บา้นภูดนิ  
 ต้าบลแม่หอพระ  
 อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา) 
14 มีนาคม พ.ศ. 2532 

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

254. ฝายหินก่อพร้อมระบบ  
 บ้านขอบดง้  ต้าบลฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

255. จัดหาน ้าให้หมู่บ้านนิคมฯ 
 เข่ือนภูมิพล (อ่างที่ 1, 2, 3,  
 4, 5, 12, 13, 14)   
 ต้าบลท่าเดื่อ และดอยเต่า  
 อ้าเภอดอยเต่า 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,900 ไร่ 
1,238 ครัวเรือน 4,842 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

256. ฝายแม่ลาย บ้านห้วยแก้ว            
 ต้าบลห้วยแก้ว  
 อ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

257. ฝายบา้นยางนาไคร้ 1  
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านยางนาไคร้  
 ต้าบลยางเปียง  อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

258. อ่างเก็บน ้าห้วยลึก 1, 2  
 (แก้ไขปัญหาการร่ัวซึม)  
 บ้านห้วยลึก ต้าบลห้วยลึก 
 และปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
7 มีนาคม พ.ศ. 2534 

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

259. พัฒนาพื นทีบ่้านห้วยฮัก 
 พัฒนา (ก่อสร้างโรงสูบน ้า)             
 บ้านห้วยฮักพฒันา   
 ต้าบลหนองแหย่ง  
 อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 มีนาคม พ.ศ. 2534 

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

260. ฝายทดน ้าห้วยแม่เตี๊ยะ               
 ต้าบลดอยแก้ว  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

15 มีนาคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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261. ฝายดักตะกอนแม่ผาแหน  
 1, 2 และ 3 อ้าเภอสันก้าแพง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

22 มีนาคม พ.ศ. 2534           

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

262. อ่างเก็บน ้าห้วยส้ม  
 ต้าบลแม่หอพระ  
 อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 มีนาคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

263. อ่างเก็บน ้าแมน่าป๊าก 
 ต้าบลแมน่าป๊าก  
 และแม่หอพระ  
 อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  650 ไร่ 
90 ครัวเรือน 358 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

264. อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ปอน  
 บ้านแมป่อน ตา้บลแม่หอพระ  
 อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 มีนาคม พ.ศ. 2534             

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

265. อ่างเก็บน ้าห้วยเหล่าเปา้ 
 ต้าบลบ้านหลวง   
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

11 มกราคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

266. ฝายทดน ้าบ้านปางอุ๋ง 5  
 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 มกราคม พ.ศ. 2534             

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

267. อ่างเก็บน ้าบ้านดง    
 (ห้วยอมก๋อย) บ้านดง  
 ต้าบลอมก๋อย  อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

268. พัฒนาพื นทีป่่าขนุแม่กวง 
  (ฝายตน้น า้ลา้ธาร 40 แห่ง)                 
 บ้านป่าสักงาม ตา้บลลวงเหนือ              
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2535             

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

        268.1  พัฒนาพื นทีป่่าขนุ 
  แม่กวง (ระบบท่อผัน 
  น ้าจากลุ่มน า้ห้วย 
  แม่ลายไปอ่างเก็บน ้า 
  ศาลาปางสัก)  
  บ้านห้วยแก้ว  
  ต้าบลห้วยแก้ว                      
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ : ระบบท่อผนัน ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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        268.2  อ่างเก็บน ้า  
  บ้านป่าสักงาม   
  ต้าบลลวงเหนือ  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

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

        268.3  อ่างเก็บน ้าศาลา 
  ปางสัก 1 พร้อม 
  ระบบสง่น า้  
  ต้าบลลวงเหนือ  
  เชิงดอย และปา่เมี่ยง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 30,000 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        268.4  อ่างเก็บน ้าศาลา 
  ปางสัก 2 พร้อม 
  ระบบสง่น า้  
  ต้าบลลวงเหนือ  
  เชิงดอย และปา่เมี่ยง   
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 30,000 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

269. พัฒนาพื นทีป่่าขนุแม่กวง 
  (อ่างเก็บน ้าห้วยชมพ ู
 พร้อมระบบส่งน ้า)  
 ต้าบลเชิงดอย  
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
32 ครัวเรือน 77 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

270. พัฒนาพื นทีป่่าขนุแม่กวง 
 (อ่างเก็บน ้าห้วยหลอด)  
 ต้าบลเชิงดอย  
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2535             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  270 ไร่ 
27  ครัวเรือน 83 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

271. พัฒนาพื นทีน่าไคร้ 
 (ฝายบ้านยางไคร้ 1)  
 ต้าบลยางเปยีง           
 อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

272. อ่างเก็บน ้าห้วยหนานสึกใหม่ 
 ฝั่งขวา ตา้บลเชิงดอย  
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2535             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
เพื่อการอนุรักษ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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273. อ่างเก็บน ้าห้วยหนานสึกใหม่ 
 ฝั่งซ้าย ตา้บลเชิงดอย  
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2535             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
เพื่อการอนุรักษ์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

274. อ่างเก็บน ้าแม่ก๊ะ   
 ต้าบลเชียงดาว  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

26 มกราคม พ.ศ. 2536             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

275. ฝายทดน ้าตน้น า้พร้อมระบบ 
 บ้านยางป๋วย ตา้บลแม่วิน 
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537             

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

276. ฟื้นฟูสภาพต้นน ้าฝาย 
 ห้วยแม่ป๋วย ต้าบลปา่ไผ่  
 อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

277. อ่างเก็บน ้าห้วยผีเสื อ 
 พร้อมระบบ บา้นบ้านตาล  
 ต้าบลบ้านตาล  อ้าเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

-             

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

278. อ่างเก็บน ้าห้วยโจ้ (ฟื้นฟ ู
 สภาพต้นน ้าอ่างเก็บน า้ 
 ห้วยโจ้) บา้นโป่ง ตา้บลปา่ไผ่  
 อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  ฟื้นฟูสภาพ 
ต้นน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

279. ฝายทดน ้าแม่หงาน 2  
 ต้าบลปางหินฝน  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 เมษายน พ.ศ. 2539            

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

280. ฝายทดน ้าแม่หงาน 4  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

281. ฝายทดน ้าแม่หงาน 1  
 ต้าบลปางหินฝน  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 เมษายน พ.ศ. 2539            

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

282. ฝายทดน ้าแม่หงาน 3  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝายทดน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

283. อ่างเก็บน ้าบ้านขุนแปะ 
 ต้าบลบ้านแปะ  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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284. อ่างเก็บน ้าบ้านผาขาวและ 
 ระบบท่อสง่น า้  
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

285. ฟื้นฟูสภาพต้นน ้าฝาย 
 ห้วยแม่ป๋วย ต้าบลปา่ไผ่  
 อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

286. พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม (ก่อสร้าง 
 ฝายคงคาใน (ตอนบน))  
 บ้านคงคาใน ตา้บลกองแขก  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
 

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

287. พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม  
 (ฝายสบแม่รวมพร้อมระบบ 
 ส่งน า้) บา้นสบแม่รวม  
 ต้าบลแมน่าจร อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา) 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

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

288. ระบบสง่น า้ห้วยโปง่เหม็น 
 บ้านกองวะ ต้าบลโป่งทุง่  
 อ้าเภอดอยเต่า 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 
 

ลักษณะโครงการ :  ฝายและ 
ท่อส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

289. ฝายบา้นยางแม่หลุพร้อม 
 ระบบสง่น า้ บา้นยางแม่หลุ                   
 ต้าบลกองแขก อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

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

290. พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม  
 (ฝายบ้านปา่ตึงพร้อมระบบ 
 ส่งน า้) บา้นป่าตงึ 
 ต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 
 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

291. จัดหาน ้าให้ราษฎร  
 บ้านสันพฒันา (ฝายห้วยวอก 
 และระบบส่งน ้าฝายห้วยทราย 
 เหลือง) บ้านสันพฒันา  
 ต้าบลช่างเคิ่ง  อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  905 ไร่ 
19 ครัวเรือน 91 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน         
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292. ฟื้นฟูสภาพต้นน ้าฝาย 
 ห้วยแม่ป๋วย ต้าบลปา่ไผ่  
 อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

293. ปรับปรุงสระเก็บน า้และ 
 หนองน ้าบริเวณโรงเรียน 
 บ้านตีนตก บา้นตีนตก  
 ต้าบลนาคอเรือ อ้าเภอฮอด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
2 มีนาคม พ.ศ. 2543 

 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

294. จัดหาน ้าช่วยเหลือโรงเรียน 
  ตชด. บ้านหนองแขม  
 ต้าบลเมืองนะ                  
 อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

295. ฝายแม่ข่าหลวงพร้อมระบบ 
 ส่งน า้ บา้นมิตรภาพ  
 ต้าบลแม่ข่า  อ้าเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
4 ตุลาคม พ.ศ. 2550 

 

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

296. ฝายขุนหลบัหมู  
 บ้านยางเปาเหนือ  
 ต้าบลอมก๋อย  อ้าเภออมก๋อย 

- ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        296.1  ฝายอมแฮด 2  
  พร้อมระบบ  
  ต้าบลอมก๋อย   
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

23 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        296.2 จัดหาน ้าสนบัสนุน 
  โครงการสถาน ี
  พัฒนาการเกษตร 
  ที่สูง ดอยแบแล  
  บ้านขนุอม- แฮดนอก  
  ต้าบลสบโขง   
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่  
112 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

297. การอนุรักษ์สภาพปา่ในพื นที่ 
 อ้าเภออมก๋อย  (ฝายห้วยอม 
 ปาดพร้อมระบบส่งน ้า)  
 ต้าบลอมก๋อย อ้าเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,364 ไร่  
1,000 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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298. การอนุรักษ์สภาพปา่ในพื นที่ 
 อ้าเภออมก๋อย (ฝายทดน า้ 
 ห้วยดอกเกี๋ยงพร้อมระบบ 
 ส่งน า้) บา้นยางนาไคร้  
 ต้าบลยางเปยีง อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

        298.1 จัดหาน ้าให้  
  บ้านยางนาไคร้ (ระบบ 
  ส่งน า้ฝั่งขวา 
  ฝายดอกเกี๋ยง)  
  บ้านยางนาไคร้  
   ต้าบลยางเปยีง   
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

299. ฝายห้วยหละพร้อมระบบ 
 ส่งน า้ บา้นห้วยปลูิง  
 ต้าบลม่อนจอง            
 อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

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

300. พัฒนาพื นทีบ่้านห้วยฮัก 
 พัฒนา (ประปาหมูบ่้าน)  
 บ้านห้วยฮักพัฒนา  
 ต้าบลหนองแหย่ง    
 อ้าเภอสันทราย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

13 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ :  ประปาชนบทเพื่อ
การอุปโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

301. อนุรักษ์สภาพปา่ในพื นที่ 
 อ้าเภออมก๋อย  (จัดหาน ้า 
 ช่วยเหลือราษฎรบ้านมูเซอร์ 
 น ้าดั น) บา้นมูเซอร์  
 ต้าบลม่อนจอง  
 อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

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

        301.1 จัดหาน ้าให้ราษฎร 
  บ้านห้วยน ้าดั น   
  บ้านห้วยน ้าดั น                
  ต้าบลม่อนจอง   
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระบรม                   
โอรสาธิราชฯ                  

สยามมกุฎราชกุมาร         
(ฎีกา)                                 

31 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

302. ฝายน า้แม่ขาน บา้นทา่ยาว  
 ต้าบลยั งเมิน อ้าเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

12 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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303. พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม  
 (อ่างเก็บน ้าห้วยช้างน้อย)  
 บ้านโม่งหลวง ต้าบลทา่ผา  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ          

6 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :   150 ไร่ 
67 ครัวเรือน 417 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

        303.1  พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม 
   (ระบบส่งน า้และ 
  ถังเก็บน ้าเพิ่มเติม 
  อ่างเก็บน ้าห้วยช้าง 
  น้อย) บ้านโมง่หลวง   
  ต้าบลกองแขก  
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา)                           
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :   340 ไร่ 
70 ครัวเรือน 450 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

304. จัดหาน ้าให้ราษฎรบา้นอมขูด 
  บ้านอมขูด ตา้บลกองแขก  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ          

(ฎีกา)                           
27 มกราคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :   300 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

305. ฟื้นฟูสภาพปา่พื นที่อา้เภอ 
 ไชยปราการ (จัดหาน ้าฝาย 
 คอนกรีตเสริมเหล็กและ 
 สระเก็บน ้า) บา้นแข่ลีซอ  
 ต้าบลหนองบัว  
 กิ่งอ้าเภอไชยปราการ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

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

306. ฝายแม่งูด (โปง่หลวง)  
 บ้านแมงู่ด ต้าบลนาคอเรือ  
 อ้าเภอฮอด 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

(ฎีกา)                                 
14 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        306.1  ระบบสง่น า้ฝายแม่งูด 
  ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 1)  
  บ้านแมงู่ด                 
  ต้าบลนาคอเรือ  
  อ้าเภอฮอด 

- หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        306.2 ระบบสง่น า้ฝายแม่งูด 
  ฝั่งซ้าย (ระยะที่ 2)  
  บ้านแมงู่ด  
  ต้าบลนาคอเรือ  
  อ้าเภอฮอด 

- หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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307. อ่างเก็บน ้าห้วยโป่งเหม็น 
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านกองวะ  
 ต้าบลโปง่ทุ่ง  อ้าเภอดอยเต่า 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

(ฎีกา)                                
23 มีนาคม พ.ศ. 2537 

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

308. อ่างเก็บน ้าห้วยสะแพท 
 ตอนบนพร้อมระบบ  
 ต้าบลเชิงดอย               
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

(ฎีกา)                                 
25 มีนาคม พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

309. ฝายห้วยถ ้าพร้อมระบบส่งน ้า 
  บ้านห้วยถ า้  ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

(ฎีกา)                                  
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

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

310. แก้ปัญหาน ้ากัดเซาะพื นที่ 
 ด้านเหนือฝายหลวง  
 บ้านท้องฝาย ต้าบลช่างเคิ่ง   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

311. ฝายห้วยต้อแต้พร้อมระบบ 
 ส่งน า้ บา้นแม่ยางสา้น  
 ต้าบลท่าผา อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                       
14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
พร้อมระบบส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

312. ฝายห้วยยางสา้นพร้อมระบบ 
 ส่งน า้ บ้านแม่ยางสา้น  
 ต้าบลท่าผา  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
พร้อมระบบส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

313. อ่างเก็บน ้าแม่หลุ   
 บ้านกองแขก ต้าบลทา่ผา  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                       
14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
พร้อมระบบส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

314. พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม  
 (จัดหาน า้ช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านกองแขก)   
 บ้านกองแขกเหนือ  
 ต้าบลกองแขก อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                       
14 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  บ่อน ้าตื นและ
ประปาชนบท 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
150 ครัวเรือน  567 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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315. ฟื้นฟูสภาพปา่พื นที ่
 อ้าเภอไชยปราการ  
 (งานจัดหาแหล่งน า้)   
 บ้านห้วยจะค่าน ต้าบลปิงโค้ง            
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

19 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  36 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

316. จัดหาน ้าเพื่อการอุปโภค- 
 บริโภค  บ้านห้วยจะคา่น  
 ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

317. อ่างเก็บน ้าดอยขุนห้วยไทร 
 บ้านห้วยจะค่าน ต้าบลปิงโค้ง  
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
พร้อมระบบส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

318. อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าขาว 
 พร้อมระบบส่งน ้า  
 บ้านยางนาไคร้   
 ต้าบลยางเปยีง  
 อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 

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

319. ฝายหินมูเซอร์น ้าดั น  
 ต้าบลม่อนจอง  
 อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

320. อ่างเก็บน ้าบ้านปา่บงงาม 2              
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านลีซอ 
 ป่าบงงาม ต้าบลเมืองนะ   
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
4 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่ 
100 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

321. ฝายเหมืองลุ่มบ้านยางหลวง  
 ต้าบลท่าผา อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

(ฎีกา)                              
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

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

322. ฝายทดน ้าห้วยแม่ขี มูก 
 พร้อมระบบส่งน ้า  
 บ้านกองกาย ต้าบลบา้นทับ  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
และประปาชนบท 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่ 
57 ครัวเรือน 252 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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323. ฝายแม่หงานหลวง 
 พร้อมระบบส่งน ้า   
 บ้านแม่หงานหลวง                      
 ต้าบลปางหินฝน  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

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

324. ระบบประปาภูเขา 
 บ้านแม่ครองพร้อมถังน ้า  
 คสล. 7 แห่ง บ้านแม่ครอง  
 ต้าบลแม่ศึก  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : สระเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่ 
48 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

325. ฝายแม่หงาน 1   
 ต้าบลปางหินฝน   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

326. ฝายแม่หงาน 2 (ฝายแม่หงาน 
 หลวง)  ต้าบลปางหินฝน   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

327. ฝายแม่หงาน 3   
 ต้าบลปางหินฝน   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

328. ฝายแม่หงาน 4 
 ต้าบลปางหินฝน   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

329. อ่างเก็บน ้าห้วยทะ  
 บ้านยางหลวง ต้าบลทา่ผา   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                
21 เมษายน พ.ศ. 2539 

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

330. ฝายห้วยผา 2  บ้านแม่หอย               
 ต้าบลแมน่าจร   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                               
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
67 ครัวเรือน 432 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             
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331. ฝายห้วยผา 1 บ้านแม่หอย               
 ต้าบลแมน่าจร  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                            
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

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

332. ฝายแม่ลงคา บ้านอมเม็ง              
 ต้าบลกองแขก   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                               
26 มกราคม พ.ศ. 2540 

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

333. จัดหาน ้าสนบัสนุนโครงการ 
 จัดตั งฟาร์มตัวอย่างบา้นแม่ตุงตงิ
 และบา้นขุนแตะ  
 (ฝายขุนแตะพร้อมระบบส่งน ้า) 
  บ้านขนุแตะ ตา้บลดอยแก้ว   
 อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

27 มกราคม พ.ศ. 2540 

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

        333.1 จัดหาน ้าสนบัสนุน 
  โครงการจัดตั งฟาร์ม 
  ตัวอย่าง บา้นแม ่
  ตุงติงและบ้านขุนแตะ                       
  (งานก่อสร้างฝาย 
  ขุนแตะพร้อมระบบ 
  ส่งน า้) บา้นขนุแตะ  
  ต้าบลดอยแก้ว   
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  164 ไร่  
135 ครัวเรือน 768 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        333.2 จัดหาน ้าสนบัสนุน 
  ฟาร์มตัวอย่าง  
  บ้านแม่ตงุติงและ            
  บ้านขนุแตะ (จดัหา 
  น ้าสนับสนนุฯ  
  บ้านแม่ตงุติง,  
  ฝายห้วยผา้ขาวน้อย 
  พร้อมระบบส่งน ้า  
  บ้านขนุแตะ) บ้านขุนแตะ 
  ต้าบลดอยแก้วบ้านแม่ตุงติง 
  ต้าบลแมส่าบ อ้าเภอ 
       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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334. ฝายน า้แตงและระบบสง่น า้ 
  บ้านน ้าแตง   ต้าบลเมืองนะ                    
 อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                   
พระบรมราชนิีนาถ               

- 

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

335. จัดหาน ้าสนบัสนุนโครงการ 
 ฟาร์มตัวอย่างบ้านตุงติง  
 บ้านตุงติง ตา้บลแม่สาบ   
 อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

5 มีนาคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

336. อ่างเก็บน ้าห้วยตุงติง  
 บ้านแม่ตงุติง  ตา้บลแม่สาบ  
 อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                                 
5 มีนาคม พ.ศ. 2540 

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

337. อ่างเก็บน ้าแม่อมลอง  
 บ้านอมลอง  ตา้บลแม่สาบ  
 อ้าเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                            
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 

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

338. ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง 
  (งานระบบท่อจ่ายน ้าและ 
 ปรับปรุงสระเก็บน า้)  
 บ้านแม่ตงุติง ตา้บลแม่สาบ  
 อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                             
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ :  สระเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่  
41 ครัวเรือน  158  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

339. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแมช่า ตา้บลแม่นาจร   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                 
28 มกราคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 100 ครัวเรือน 
550 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

340. ปรับปรุงฝายห้วยเดื่อ 
 พร้อมเหมืองส่งน ้าฝั่งขวา  
 บ้านแม่ศึก ตา้บลแม่ศึก  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                             
28 มกราคม พ.ศ. 2542 

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

341. ฝายทดน ้าห้วยเดื่อปรับปรุง 
 พร้อมเหมืองส่งน ้าฝั่งขวา  
 บ้านแม่ศึก ต้าบลแม่ศึก  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                 
28 มกราคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ : 650 ไร่ 
251 ครัวเรอืน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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342. อ่างเก็บน ้าบ้านผานัง 
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านผานัง  
 ต้าบลท่าผา  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                             
28 มกราคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  280 ไร่  
75 ครัวเรือน  375  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

343. พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม  
 (จัดหาน า้ บา้นห้วยยางสา้น)  
 บ้านห้วยยางส้าน ต้าบลทา่ผา   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2542 

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

344. ฝายปางขุม 1 บา้นปางขุม  
 ต้าบลยั งเมิน อ้าเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

345. ฝายปางขุม 2 บา้นปางขุม  
 ต้าบลยั งเมิน  อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

346. อ่างเก็บน ้าแม่แขะ  
 บ้านงิ วเฒ่า ต้าบลแม่สาบ  
 อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                 
17 มกราคม พ.ศ. 2543 

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

        346.1  ระบบสง่น า้อ่างเก็บ 
  น ้าแม่แขะ บา้นงิ วเฒ่า  
  ต้าบลแมส่าบ  
  อ้าเภอสะเมิง 

- ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        346.2 ระบบสง่น า้                           
  อ่างเก็บน ้าแม่แขะ  
  (ระยะที่ 1) บ้านงิ วเฒา่  
  ต้าบลแมส่าบ  
  อ้าเภอสะเมงิ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา) 
- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

        346.3  ระบบสง่น า้                    
  อ่างเก็บน ้าแม่แขะ    
  (ระยะที่ 2) บ้านงิ วเฒา่  
  ต้าบลแมส่าบ  
  อ้าเภอสะเมิง 
 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา) 
- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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        346.4 ระบบสง่น า้                           
  อ่างเก็บน ้าแม่แขะ  
  (ระยะที่ 3) บ้านงิ วเฒา่  
  ต้าบลแมส่าบ  
  อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา) 
- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

347. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านขนุวิน (ปรับปรุงฝายห้วย 
 แม่วินตอนบนและระบบ 
 ส่งน า้)บา้นขนุวิน ตา้บลแม่วิน   
 อ้าเภอแม่วาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

19 มกราคม พ.ศ. 2543 

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

348. อ่างเก็บน ้าห้วยแม่เปี๋ยน 
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านท้องฝาย 
  ต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                               
26 มกราคม พ.ศ. 2543 

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

349. จัดหาน ้าสนบัสนุนพื นที่จัดตั ง 
 สถานีทดลองเกษตรบริเวณ 
 สวนมันอาลู บา้นแปกแซม  
 ต้าบลเปียงหลวง อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

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

350. จัดหาน ้าให้กับราษฎร 
 ต้าบลเปียงหลวง (บา้นแปก 
 แซมและบ้านหินแตว)  
 บ้านแปกแซมและหินแตว  
 ต้าบลเปียงหลวง อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

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

351. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแมส่อย ต้าบลแม่สอย  
 อ้าเภอจอมทอง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                            
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

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

352. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านห้วยฝาง   (ปรับปรุง 
 ระบบสง่น า้ฝายห้วยแม่ป่าไผ)่   
 บ้านห้วยฝาง ต้าบลนาคอเรือ  
 อ้าเภอฮอด 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                                  
2 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :   400 ไร่ 
207  ครัวเรอืน 818 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน    
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353. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านตีนตก (ปรับปรุงสระ 
 เก็บน ้าและหนองน ้าบริเวณ 
 โรงเรียนบ้านตีนตก) 
 บ้านตีนตก   ตา้บลนาคอเรือ  
 อ้าเภอฮอด 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                                     
2 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  100 ไร่ 
102 ครัวเรอืน 417 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

354. ปรับปรุงฝายปลาผา 
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านตีนตก 
 ต้าบลนาคอเรือ อ้าเภอฮอด 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

2 มีนาคม พ.ศ. 2543 

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

355. จัดหาน ้าให้ราษฎรบา้นเล็กใน 
 ป่าใหญ่ ดอยผ้าห่มปก  
 (ฝายแม่สาวตอนบนพร้อม 
 ระบบ) ตา้บลแม่สาว  
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

13 และ 19                  
มกราคม พ.ศ. 2544 

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

356. จัดหาน ้าให้ราษฎร 
 บ้านมดืหลอง (ฝายตะมอย 
 ล่าง) บ้านมืดหลอง  
 ต้าบลบ้านทบั อ้าเภอแม่แจ่ม          

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                         
23 มกราคม พ.ศ. 2544 

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

357. ฝายอมแฮด 1 พร้อมระบบ  
 ต้าบลสบโขง อ้าเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

23 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

358. จัดหาน ้าให้ราษฎร 
 บ้านปางขุมลีซอ (ฝายน า้ 
 แม่เลย 2) บ้านปางขุม  
 ต้าบลยั งเมิน อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                             
27 มกราคม พ.ศ. 2544 

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

359. จัดหาน ้าให้ราษฎร 
 บ้านปางขุมลีซอ (ฝายน า้ 
 แม่เลย 1) บ้านปางขุม  
 ต้าบลยั งเมิน อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

27 มกราคม พ.ศ. 2544 

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

360. จัดหาน ้าให้กับราษฎร 
 บ้านซิแบร  บา้นซิแบร  
 ต้าบลแม่ตืน่  อ้าเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                     
28 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
93  ครัวเรือน 430 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 กรมชลประทาน             
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361. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านปรอโพ บา้นปรอโพ  
 ต้าบลแม่ตืน่  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

28 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :   100 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

362. ฝายห้วยหละ (ตอนลา่ง)                         
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านห้วยปูลงิ                    
 ต้าบลม่อนจอง  
 อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                     
31 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่ 
43  ครัวเรือน 145 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

363. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านทุ่งตน้งิ ว (ฝายทุง่ต้นงิ ว 
 ตอนล่าง) บา้นทุง่ต้นงิ ว  
 ต้าบลแม่ตืน่ อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

5 มีนาคม พ.ศ. 2544 

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

364. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านทุ่งตน้งิ ว (ฝายทุง่ต้นงิ ว 
 ตอนบน)  บ้านทุ่งต้นงิ ว  
 ต้าบลแม่ตืน่ อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

5 มีนาคม พ.ศ. 2544 

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

365. ฝายปรอโพตอนล่าง 
 พร้อมระบบ บา้นปรอโพ  
 ต้าบลแม่ตืน่  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                         
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

366. จัดหาน ้าสนบัสนุนโครงการ 
 บ้านเล็กในป่าใหญ่ตาม 
 พระราชดา้ริดอยด้า  
 บ้านนามน ตา้บลเมืองแหง  
 อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                                                  

21 มกราคม พ.ศ. 2545 

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

367. งานจัดหาน า้ 
 สนับสนนุการเลี ยงปลา   
 สเตอร์เจียน บ้านนามน   
 ต้าบลเมืองแหง 
   อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

368. ก่อสร้างระบบส่งน า้ 
 บ้านสันตน้ม่วง บ้านสนัต้นม่วง  
 ต้าบลม่อนจอง  
 อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา)                             
22 มกราคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  ระบบส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่ 
267 ครัวเรือน 1,061 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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369.  ฝายสนัต้นมว่ง  
         ต้าบลม่อนจอง  
 อ้าเภออมก๋อย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                                     
7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

370. จัดหาน ้าสนบัสนุนพื นที่ 
 บ้านนอแล บ้านนอแล  
 ต้าบลม่อนปิน่ อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  สระเก็บน า้และ
สถานีสบูน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

371. ฝายตะมอนบน บา้นมืดหลอง                
 ต้าบลบ้านทบั อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                      

(ฎีกา) 
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 

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

372. ฝายแม่หาด 1  ต้าบลนามน  
 อ้าเภอเวียงแหง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

9 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

373. ฝายแม่หาด 2 ต้าบลนามน  
 อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

374. ฝายบา้นอมลานนอก 
 พร้อมระบบส่งน ้า  
 บ้านอมลานนอก           
 ต้าบลกองแขก  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                             
9 มีนาคม พ.ศ. 2545 

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

375. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแม่ขะปู บา้นแม่ขะปู  
 ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                             
12 มีนาคม พ.ศ. 2545 

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

376. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแมป่ะ (อา่งเก็บน า้ 
 ห้วยตอง) บ้านแม่ปะ  
 ต้าบลสะเมิงเหนือ  
 อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                             
12 มีนาคม พ.ศ. 2545 

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

377. จัดหาน ้าสนบัสนุนสถานี 
 พัฒนาการเกษตรที่สูง  
 บ้านห้วยแม่เก๋ียง ตา้บลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

27 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  700 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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378. จัดหาน ้าสนบัสนุนโครงการ 
 อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและ 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 บ้านนาศิริ  ตา้บลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                             
17 มีนาคม พ.ศ. 2546 

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

379. บ้านเล็กในป่าใหญ่   
 ดอยผ้าห่มปกตาม 
 พระราชดา้ริ (จัดหาน า้ 
 เพิ่มเติม) ต้าบลแม่สาว   
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

22 มีนาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
41 ครัวเรือน  165  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

 380.  บ้านเล็กในป่าใหญ่  
 ดอยผ้าห่มปก  
 (จัดหาน า้เพื่อส่งเสริม 
 การเลี ยงปลาเทร้าท์)                  
 ต้าบลแมส่าว  
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

29 มีนาคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : จัดหาน า้เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

381. จัดหาน ้าเพื่อส่งเสริมการ 
 เลี ยงปลาเทร้าท์โครงการ 
 บ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยด้า  
 บ้านนามน ตา้บลเมืองแหง  
 อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

12 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  สนบัสนุนน ้าในการ
เลี ยงปลาให้แก่ราษฎร                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

382. จัดหาน ้าสนบัสนุนสถานี 
 ทดลองเกษตรที่สูง    
 ห้วยเมืองงาม บ้านลีซอ- 
 หัวน ้าเก่า ต้าบลทา่ตอน                
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

12 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : ฝายและอาคาร 
ท่อลอด  เพื่อสนับสนุนพื นที่เพาะปลูก
และช่วยเพิ่มความชุ่มชื นให้แก่ผืนป่า                
ประโยชน์ของโครงการ :  450 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

383. จัดหาน ้าสนบัสนุนสถานี
 ทดลองเกษตรบนพื นที่สงู 
 ดอยม่อนล้าน (ฝายห้วยกาว)  
 บ้านอาแย ต้าบลป่าไหน่  
 อ้าเภอพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

28 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  จัดหาน า้สนับสนุน
กิจกรรมการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ราษฎร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ประโยชน์ของโครงการ :  800 ไร่ 
33 ครัวเรือน 182 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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384. ฝายห้วยหมากเก่ง 2  
 บ้านอาแย ต้าบลป่าไหน   
 อ้าเภอพร้าว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

(ฎีกา)                                  
28 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

385. ฝายห้วยหมากเก่ง 1  
 บ้านอาแย ต้าบลป่าไหน   
 อ้าเภอพร้าว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

(ฎีกา)                   
28 มกราคม พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : ฝาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

386. งานจัดหาน า้ช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านขอนม่วง ต้าบลป่าไหน   
 อ้าเภอพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ               

28 มกราคม พ.ศ. 2547                          
และ 7 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
37 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

387. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านป่าหญา้ไทร  
 บ้านป่าหญา้ไทร  
 ต้าบลป่าไหน อ้าเภอพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ               

28 มกราคม พ.ศ. 2547                          
และ 7 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่ 
24 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

388. ฝายแม่ปาดพร้อมระบบส่งน ้า 
  บ้านสบขอ   ต้าบลแมน่าจร              
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                               
พระบรมราชนิีนาถ              

(ฎีกา)                          
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

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

389. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านแม่ขอ ต้าบลแมน่าจร  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                    
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  250 ไร่ 
35 ครัวเรือน 220 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

390. สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง 
 ตามพระราชด้าริ บา้นเสาแดง 
 (งานจัดหาน า้สนับสนนุ)  
 บ้านเสาแดง  ตา้บลแจ่มหลวง  
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ                               
พระบรมราชนิีนาถ              

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

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

391. โครงการสถานีการเกษตร 
 ที่สูงตามพระราชด้าร ิ
 บ้านเสาแดง ต้าบลแจ่มหลวง  
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             
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392. จัดหาแหล่งน ้าช่วยเหลือ 
 ราษฎร บ้านห้วยเขียดแห้ง   
 ต้าบลแจ่มหลวง   
 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                    
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

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

393. ฝายแม่วากพร้อมระบบส่งน ้า 
  บ้านสบขอ  ต้าบลแมน่าจร  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                                    
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

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

394. บ้านเล็กในป่าใหญ ่
 ตามพระราชด้าริดอยด้า  
 (จัดหาน า้เพื่อขยายผล 
 การเลี ยงปลาเทร้าท์)             
 บ้านนามน ตา้บลเมืองแหง  
 อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

24 มกราคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ :  สนบัสนุนน ้า 
เพื่อกิจกรรมการขยายผลการเลี ยง 
ปลาเทร้าท ์
ประโยชน์ของโครงการ :  20  
ครัวเรือน  70  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน             

395. อนุรักษ์สภาพปา่และพฒันา 
 คุณภาพชีวิตบ้านซิแบร  
 (จัดหาน า้ช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านห้วยขนุน) บ้านห้วยขนุน  
 ต้าบลแม่ตืน่ อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ           

(ฎีกา)                              
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

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

396. อนุรักษ์สภาพปา่และพฒันา 
 คุณภาพชีวิตบ้านซิแบร  
 (จัดหาน า้ช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านห้วยยาบ)  บา้นห้วยยาบ  
 ต้าบลแม่ตืน่ อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                              
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
57  ครัวเรือน  275  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

397. สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ          
 ดอยซอยเทอลู่  (จัดหาน ้า 
 สนับสนนุ)  บา้นนาเกียน  
 ต้าบลนาเกียน อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : บ่อพักน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

398. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านสุขฤทัย  ต้าบลทา่ตอน   
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                               
20 เมษายน พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ :  ฝาย 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
566  ครัวเรือน  2,235  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 กรมชลประทาน      
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399. พัฒนาพื นที่อา้เภอดอยเต่า 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ  
 (งานก่อสร้างสถานีสบูน า้ 
 ด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน า้ 
 เทศบาลตา้บลท่าเดื่อ)            
 บ้านแปลง ต้าบลทา่เดื่อ  
 อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

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

400. พัฒนาพื นที่อา้เภอดอยเต่า 
  (งานก่อสร้างสถานีสบูน า้ด้วย 
 ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า 
 บ้านหนองป-ูหนองผักบุ้ง)   
 บ้านห้วยส้ม ต้าบลบงตนั  
 อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  สถานสีูบน า้ 
พรอ้มระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 2,500 ไร่  
303  ครัวเรือน  1,350  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

401. พัฒนาพื นที่อา้เภอดอยเต่า  
 (สถานสีูบน ้าด้วยไฟฟา้ 
 พร้อมระบบส่งน ้าบ้านแอ่น 
 จัดสรร)  บ้านแอ่นจัดสรร  
 ต้าบลบ้านแอ่น อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

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

401. ปรับปรุงระบบส่งน า้ 
 ฝายเหมืองหลวงบ้านแปะ  
 บ้านม่อนหิน ต้าบลบ้านแปะ  
 อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

(ฎีกา)                            
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

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

403. พัฒนาปา่ไม้ตามพระราชด้าร ิ
  บ้านห้วยลึก ต้าบลเปียงหลวง  
 อ้าเภอเวียงแหง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ : เจาะบ่อน ้าบาดาล  
1 บ่อ และก่อสร้างระบบประปา 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื  

404. จัดหาน ้าให้ราษฎร 
 บ้านบะหลา ต้าบลท่าตอน  
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

405. ฝายหินก่อพร้อมระบบ  
 บ้านมูเซอร์ ต้าบลม่อนจอง  
 อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร  (ฎีกา)                                  

31 มกราคม พ.ศ. 2544    

ลักษณะโครงการ : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน  
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406. พัฒนาพื นทีส่วนบ้านกองแหะ                       
 (ฝายห้วยสวุรรณ)  
 บ้านกองแหะ              
 ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร              

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

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

407. พัฒนาพื นทีส่วนบ้านกองแหะ  
 (พัฒนาแหล่งน า้)  
 บ้านกองแหะ ตา้บลโปง่แยง  
 อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร             

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน  

408. จัดหาน ้าสนบัสนุนโครงการ 
 ส่งเสริมการเลี ยงไก่ของ 
 กลุ่มเยาวชนแมส่อย (ก่อสร้าง 
 โรงสูบน ้าบ่อบาดาลและระบบ    
 ส่งน า้) บ้านวงัน า้หยาด        
 ต้าบลแมส่อย อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    
สยามมกุฎราชกุมาร               

27 มกราคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ :  โรงสบูน า้บ่อบาดาล
และระบบส่งน ้าสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการและราษฎรในพื นที่มีน ้าใช้
ส้าหรับอุปโภค-บริโภค                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

409. อ่างเก็บน ้าแม่แวน บา้นร้อง  
 ต้าบลแม่แวน  อ้าเภอพร้าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                             
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

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

410. ฝายห้วยแม่ระงอง  
 บ้านระงอง ต้าบลน ้าแพร่   
 อ้าเภอพร้าว 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                      

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

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

411. อ่างเก็บน ้าห้วยแม่ลาด  
 บ้านป่าอ้อ  ต้าบลน ้าแพร ่ 
 อ้าเภอพร้าว 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                             
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

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

412. อ่างเก็บน ้าห้วยทราย  
 บ้านสหกรณ์แปลงที่ 2   
 ต้าบลเขื่อนผาก  อ้าเภอพร้าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                              
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                  

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

413. อ่างเก็บน ้าบ้านน า้ยอน 
 พร้อมระบบส่งน ้า 
 บ้านน ้ายอน ต้าบลทา่ตอน  
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี                  

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน ้าและ
ระบบสง่น า้ 
ประโยชน์ของโครงการ :  600 ไร่  
515 ครัวเรือน  1,700 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  
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414. สระเก็บน ้าบ้านห้วยน า้ริน 
 ต้าบลปิงโค้ง   
 อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                                
26 มกราคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :  สระเก็บน า้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน             

415. อ่างเก็บน ้าห้วยปลาปรงุ  
 (ระบบสง่น า้) บ้านปางมะเยา  
 ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                             
26 มกราคม พ.ศ. 2536 

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

416. ฝายแม่แกนพร้อมระบบส่งน ้า  
 บ้านแม่แกน ต้าบลเมืองนะ                
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                                
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

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

417. ฝายห้วยแม่ป๋วยพร้อมระบบ 
 ส่งน า้บา้นประตูเมือง   
 ต้าบลแม่วนิ กิ่งอ้าเภอแม่วาง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                             
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

ลักษณะโครงการ : ระบบส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  300 ไร่  
30 ครัวเรือน  180 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

418. ฝายทดน ้าแม่แรงพร้อมระบบ 
 ท่อส่งน ้าบ้านโป่งไฮ  
 ต้าบลแมส่าว  อ้าเภอแม่อาย 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี                     

(ฎีกา)                                
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 

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

419. จัดหาน ้าให้มูลนิธิศิริวัฒนา- 
 เชสเชียร์  บ้านสนัผีเสื อ  
 ต้าบลสันผีเสื อ อ้าเภอเมือง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  60 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

420. อ่างเก็บน ้าโป่งอั น  
 บ้านกองแหะ ตา้บลโปง่แยง  
 อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี                     

- 

ลักษณะโครงการ : อ่างเก็บน ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 420.1. ระบบส่งน ้าบ้านกองกาน 
    ต้าบลแม่ศึก 

 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมาร ี

(ฎีกา) 
17 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ระบบส่งน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  580 ไร่ 
124 ครัวเรือน  460  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

421. ก่อสร้างฝายบ้านห้วยผา 
 พร้อมระบบส่งน ้า บ้านห้วยผา  
 ต้าบลแมน่าจร อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                     

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ฝายพร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่  
87  ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
 กรมชลประทาน  
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422. ฝายห้วยปลาจ่อมพร้อมระบบ 
 ส่งน า้ บา้นแม่สะป๊อก  
 ต้าบลแม่วนิ   อ้าเภอแม่วาง 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                        

(ฎีกา)                                  
18 มกราคม พ.ศ. 2545 

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

423. ระบบกักเก็บน ้าในถ ้า 
 ตามพระราชด้าริ (ถ ้าห้วยลึก)  
 ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี          

26 มีนาคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : เข่ือนคอนกรีต 
ประโยชน์ของโครงการ :  200 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  

424. ฝายบา้นสบวากพร้อมระบบ 
 ส่งน า้ บ้านสบวาก  
 ต้าบลแมน่าจร อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี                        

(ฎีกา)                                  
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

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

425. จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
 บ้านป่าเก๊ียะใน ต้าบลบ่อแก้ว  
 อ้าเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                
สยามบรมราชกุมารี                

21 มกราคม พ.ศ. 2552 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  150 ไร่  
120  ครวัเรือน  1,080  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

426. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยกวางตาย 
อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

  

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

28 มกราคม 2548 

ลักษณะของโครงการ : อ่างเก็บน ้า 

ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน ้า

ในการอุป โภคบริ โภคให้แก่ ราษฎร 

จ้านวน 1,390 ครัวเรือน ตลอดจน พื นที่

การเกษตร 250 ไร่  

หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมชลประทาน 

427.  โครงการปรับปรุงคลองส่งน ้าล้า
เหมืองทุ่งแข้งกวาง อ้าเภอแม่
แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

21 มกราคม 2552 

ลักษณะของโครงการ : คลองส่งน ้า 

ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎร จ้านวน 

100 ครัวเรือน 1,200 คน มีน ้าส้าหรับ

อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ และ

สามารถส่งน ้าสนับสนุนพื นที่การเกษตร

ของราษฎร จ้ าน วน  400 ไร่  ท้ า ให้

ราษฎรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  

หน่วยงานรับผิดชอบ :กรมชลประทาน 
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428..จัดหาน ้าสนบัสนนุศูนย์การเรียน
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนและ
ราษฎรเบญจมะ 1 อ้าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
16 มกราคม 2555 

 

ลักษณะโครงการ: พัฒนาแหล่งน ้า 
ประโยชน์โครงการ: สนับสนุนแหล่งน ้า 
เพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 
 

429.จัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนและ
ราษฎรทุติยะโพธิ์อนุสรณ์   
อ้าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
18 มกราคม 2555 

 

ลักษณะโครงการ: จัดหาแหล่งน ้า 
ประโยชน์ โครงการ: สนั บสนุ นพื นที่
การเกษตรจ้านวน 130 ไร่ และสร้าง
ไฟฟ้าพลังน ้ าที่ ช่วยเสริมระบบไฟฟ้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

430. จัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนและ
ราษฎรบ้านแม่ลอง อ้าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
18 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ: จัดหาน ้า 
ประโยชน์โครงการ: สนับสนุนการด้าเนิน
กิจกรรมศูนย์การเรียนโรงเรียน และ
ราษฎร จ้านวน 450 คน ให้มีน ้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

431. จัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนและ
ราษฎรบ้านใหม่พัฒนาสันติ ฝายแม่
จรหลวงพร้อมระบบส่งน ้า  
อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
18 มกราคม 2555 

 

ลักษณะโครงการ: จัดหาน ้า 
ประโยชน์โครงการ: น ้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภคของราษฎร 55 ครัวเรือน และ
สามารถสนับสนุนพื นที่การเกษตร จ้านวน 
120 ไร ่
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

432.จัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์การเรียน
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
และราษฎรอาโอยาม่า อ้าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่  

 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมาร ี
17 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ: จัดหาแหล่งน ้า 
ประโยชน์โครงการ: ราษฎรมีคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ น มีน ้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคพื นที่รับประโยชน์ 470 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมชลประทาน 
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433  โครงการจัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์การ

เรียน โรงเรียนต้ ารวจตระ เวน

ช า ย แ ด น ส โ ม ส ร ไ ล อ อ น ส์

รั ต น โก สิ น ท ร์  อ้ า เภ อแ ม่ ว า ง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

20 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ :  ระบบท่อส่งน ้า

ระยะทาง 1,258 ม. พร้อมอาคาร

ประกอบ และบ่อเก็บน ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาด 150 ลบม. 

ประโยชน์ของโครงการ : ท้าให้ราษฎร 

ครู นักเรียน โรงเรียน ตชด. บา้นอาโอ

ยาม่า ใชน้ ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 

จ้านวน 450 คน พื นที่ 150ไร่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

434. โครงการจัดหาน ้าสนับสนุนศูนย์การ

เรี ย น โรง เรี ย น ต้ า รวจต ระ เวน

ชายแดนและราษฎรเฮียงไทยธ้ารงค์ 

อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

17 มกราคม 2555 

ลักษณะโครงการ :  อาคารบังน า้ ระบบ

ส่งน า้พร้อมอาคารประกอบ และก่อสร้าง

บ่อเก็บน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ความจุ 

50 ลบ.ม. จ้านวน 1 แห่ง และความจุ 

150 ลบ.ม. จ้านวน 2 แห่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุนการ

ด้าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

และพื นที่การเกษตร จ้านวน 240 ไร่ 

ตลอดจนน า้อุปโภคบริโภคแก่ราษฎร 

จ้านวน 484 คน 137 ครัวเรือน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

435.  โครงการจัดหาน ้าสนับสนุนการจัดตั ง

โรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่)  

 จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

21 มกราคม 2557 

ลักษณะโครงการ : งานขยายเขตระบบ

ไฟฟ้าทรงสูง , ระบส่งน ้าพร้อมอาคาร

ประกอบ ระยะทาง 1,300 ม., บ่อเก็บ

น ้าคอนกรีตเสริมเหล็กความจุ 300 ลบ.

ม. 1 แห่ง และกิจกรรมป้องกันตลิ่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : ส่งน ้าเพื่อการ

อุป โภคบริโภคของราษฎร จ้ านวน 

14,467 ครัวเรือน 54,700 คน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน  
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436. โครงการจัดหาน ้าสนับสนุนโรงเรียน

ต้ารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง

ประไพศิวะโกเศศ อ้าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

22 มกราคม 2556 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างฝายพร้อม

ระบบส่งน ้าและบ่อเก็บน ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก ความจุ 150 ลบ.ม. 3 แห่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎร ครู 

นักเรียน จ้านวน 33 ครัวเรือน 207 คน 

ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของ

โรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้แก่นักเรียน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

437. โครงการจัดหาน ้าสนับสนุนโรงเรียน

ต้ารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิ

ราคานที  อ้าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

22 มกราคม 2556 

ลักษณะโครงการ  :  สร้างฝายพร้อม

ระบบสง่น า้และอาคารบังคบัน า้ จ้านวน 

4 แห่ง , บ่อเก็บน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ความจุ 50 ลบ.ม. จ้านวน 3 แห่ง ขนาด

ความจุ 100 ลบ.ม. จ้านวน 1 แห่ง 

ประโยชน์ของโครงการ : สนบัสนุน

พื นที่เพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค

ให้กับราษฎร จ้านวน 49 ครัวเรือน 377

คน พื นที่รับประโยชน์  90 ไร่  

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

438. โครงการจัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร

บ้านปางเติม อ้าเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ 

 - อ่างเก็บน ้าห้วยไม้เคียน  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

12 มีนาคม 2545 

ลักษณะโครงการ  :  อ่างเก็บน ้าความจุ

ประมาณ 320,000 ลบ.ม. พร้อมระบบ

ส่งน้ าและอาคารประกอบ 

ประโยชน์ของโครงการ : สามารถส่งน ้า

ให้พื นที่การเกษตร จ้านวน 300 ไร่ และ

น ้าสา้หรับการอุปโภคบรโิภคให้ราษฎร 

137 ครัวเรือน 423 คน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                    
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439.  จัดหาน ้าสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจ

ตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 

บ้านป่าข้าวหลาม หมู่ที่  7 ต้าบล

ป่ากึ๊ด อ้าเภอแม่แตง  

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
22 มกราคม 2557 

ลักษณะโครงการ  :  อาคารบังคับน ้า 

จ้านวน 1 แห่ง ท่อส่งน า้ ขนาดเส้นผา่น

ศูนย์กลาง 4 นิ ว และอาคารประกอบ 

ความยาว 1,500 เมตร 

ประโยชน์ของโครงการ :  สามารถ

สนับสนุนน ้าในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

และราษฎรในการอุปโภคบริโภคในพื นที่ 120 

ไร่ ทั งในฤดูฝนและฤดูแล้ง  

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                    

440.  จัดหาน ้าสนับสนุนโรงเรียนรัปปา

ปอร์ต (จัดท้าบ่อเก็บน ้าเพิ่มเติม) 

 บ้านป่าเก๊ียะใน หมู่ที่ 8  

 ต้าบลบ่อแก้ว อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
22 มกราคม 2557 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างบ่อเก็บน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความจุ50 
ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 2 แห่ง  
ประโยชน์ของโครงการ :  เป็นแหล่งน ้า
ต้นทุนสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภค
ของบุคลากรในโรงเรียน และราษฎรที่
อาศัยในพื นที่ใกล้เคียง 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                    

441. จัดหาน ้ าสนั บสนุ นการจัดตั ง

โรงพยาบาลแม่แจ่ม (แห่งใหม่) 

ก่อสร้างระบบส่งน ้าฝายแม่ปาน 

(บน) 

 บ้านแม่ปาน หมู่ที่ 10  

 ต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
21 มกราคม 2557 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างรางริน

คอนกรีตเสริมเหล็กคลองสายใหญ่ฝั่งขวา 

(RMC) พร้อมอาคารประกอบ 

ป ระโยชน์ ของโครงการ : สามารถ
ช่วยเหลือพื นที่การเกษตรของราษฎร พื นที่
ประมาณ 1,000 ไร่ ราษฎรประมาณ 1,800 คน 
มีน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                    

442.  โครงการงานก่อสร้างฝายน ้าแม่ใจลูก

ที่ 1 – 4 พร้อมอาคารประกอบ 

 บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 และบ้าน

ต้นผึ งใต้ หมู่ที่ 7 ต้าบลโป่งน ้าร้อน       

อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

19 มกราคม 2552 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างฝายน ้าแม่

ใจลูกที่ 1 – 4 พร้อมอาคารประกอบ 

ประโยชน์ของโครงการ : ให้ราษฎร

ประมาณ  1 ,050 คน  มีน ้ า เพื่ อการ

อุปโภคบริโภค และท้าการเกษตรพื นที่

ประมาณ 4,220 ไร่ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      
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443. โครงการอาคารป้องกันตลิ่งล้าห้วย

เฮี๊ยะ พร้อมอาคารประกอบ 

 ต้าบลโป่งน ้าร้อน อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

 

ลักษณะโครงการ  :  ซ่อมแซมอาคาร

ป้องกันตลิ่งและอาคารประกอบ 1 แห่ง 

ประโยชน์ ของโครงการ : ลดการ

พั งท ลายของตลิ่ งและป้ อ งกั น การ

พังทลายของอาคารอ่ืนๆ ใกล้เคียง และ

พื นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จ้านวน 

621 ไร่ ในฤดูฝน และจ้านวน 500 ไร่ 

ในฤดูแล้ง 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

444 . โค รงการจั ดห าน ้ าสนั บ สนุ น

โรงเรียนมั ธยมศึกษ าป ระจ้ า

อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา  

 ฝายห้วยหอยพร้อมระบบส่งน ้า 

 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4  

 ต้าบลบ้านจันทร์  

 อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา         

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ       

สยามบรมราชกุมาร ี

24 เมษายน 2557 

ลักษณะโครงการ : อาคารบังคับน ้า 1 แห่ง 

และระบบท่อส่งน ้า 

ประโยชน์ ของโครงการ : ราษฎร 

จ้านวน 808 คน มีสภาพความเป็นอยู่ที่

ดีขึ น ครูและนักเรียนในโรงเรียน จ้านวน 

190 คน มีน ้าอุปโภคบริโภคเพียงพอ 

และพื นที่การเกษตร จ้านวน 330 ไร่ มี

แหล่งน ้าเพียงพอ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      

445. โครงการก่อสร้างฝายน ้าแม่ใจ 
ลูกที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ 
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
19 มกราคม 2552 

 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างฝายคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ้านวน 1 แห่ง พร้อมอาคาร
ประกอบ 
ประโยชน์ของโครงการ : สามารถ
ช่วยเหลือพื นที่การเกษตรของราษฎร 
พื นที่ประมาณ 160 ไร ่ราษฎรมีน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค และทา้การเกษตร
มากขึ น 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

446. โครงการก่อสร้างฝายน ้าแม่ใจ 
ลูกที่ 6 พร้อมอาคารประกอบ 
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
27 ตุลาคม 2557 

 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างรางรนิส่งน ้า 
(คอนกรีตเสริมเหล็ก) ความยาว 1,445 
เมตร จ้านวน 1 แห่ง พร้อมอาคาร
ประกอบ 
ประโยชน์ของโครงการ : สามารถ
ช่วยเหลือพื นที่การเกษตรของราษฎร 
พื นที่ประมาณ  
540 ไร่ ราษฎรมีน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และทา้การเกษตรมากขึ น 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 

447. โครงการฝายห้วยแม่หลุ (ศาลา) 
พร้อมระบบส่งน ้า อ้าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  
19 สิงหาคม 2559 

(ฎีกา) 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างฝายคอนกรีต
และระบบท่อส่งน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : สนับสนุนน า้
ให้กับพื นที่ทางการเกษตรได้ 400 ไร่ ใน
ฤดูฝน และ 200 ไร่ในฤดูแล้ง จะเป็น
แหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับ
ราษฎร จ้านวน 292 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผดิชอบ : กรมชลประทาน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 

1.  พัฒนาบา้นโป่งอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดา้ริ 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
2 มีนาคม พ.ศ. 2521 

ลักษณะโครงการ :     จัดท้าแปลงปลูก
ไม้ใช้สอย การปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2. ปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ 
 แม่ออน (2) (จัดที่ดินอยู่อาศัย 
 และท้ากนิ) ต้าบลแม่ออนเหนือ 
 และแม่ออนใต้  
 อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

3.  ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ 
 ไม้ดอกไม้ผล ตา้บลบา้นไร่  
 (ศูนย์บริการการพฒันา 
 ขยายพันธุไ์ม้ดอกไม้ผลบ้านไร่)               
 ต้าบลบ้านไร ่อ้าเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2523 

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

4. จัดที่นาและพฒันาแหล่งน า้ 
 เพื่อการท้านา ดอยสามหมื่น                        
 บ้านลีซอดอยสามหมื่น               
 ต้าบลเมืองแหง  
 กิ่งอ้าเภอเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
3 มีนาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : ปรับแต่งพื นที่ท้านา
ปรับปรุงคนันา 
ประโยชน์ของโครงการ :  74 ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมป่าไม ้
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5.  โครงการหลวงพื นทีจ่ังหวัด
 แม่ฮ่องสอน (บุกเบิกและพัฒนา 
 ที่ดินด้วยวิธีการอนุรักษ์ดินและน ้า) 
 โครงการหลวง บา้นวัดจนัทร์                
 อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   
 โครงการหลวงแม่ลาน้อย 
 ตอนบน อ้าเภอแม่สะเรียง                           
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน       
      โครงการหลวงผาลาด พระบาท 
 ห้วยต้ม อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน  
 โครงการหลวงห้วยน ้ารนิ- 
 ห้วยโป่ง อ้าเภอเวียงป่าเปา้                    
 จังหวัดเชียงราย                 
 โครงการหลวงแม่สาใหม่      
 อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
 โครงการหลวงขุนแปะ  
 อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 โครงการหลวงขุนวาง      
 อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :     การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
กรมพัฒนาที่ดนิ 

6. เลี ยงดูโคนม ณ ศนูย์วิจัยและ 
 บ้ารุงพนัธุ์สัตว์ (ศึกษาและ 
 ขยายพันธุโ์คนมพนัธุ์โฮลสไตน์ 
 ฟรีเชี่ยน จากประเทศฝรั่งเศส)  
 ศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธุส์ัตว ์
 เชียงใหม่  อ้าเภอสันป่าตอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมปศุสัตว์ 

 6.1 จัดตั งศูนย์ผลิตน า้เชื อพ่อโค 
  พันธุ์ดอยอินทนนท์                  
  โครงการหลวงอินทนนท ์ 
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : จัดตั งศูนยผ์ลิต
น ้าเชื อและผลิตน ้าเชื อให้เพียงพอในงาน
ผสมเทียมเพื่อขยายและปรับปรงุพันธุ์โค 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมปศุสัตว์ 

7. ส่งเสริมการปลูกไมด้อก 
 เมืองหนาว อ้าเภอฝาง 
 บ้านป่าคา ต้าบลม่อนปิ่น              
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองทัพภาคที่ 3 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

8.  เพาะเลี ยงกบตามพระราชด้าริ                   
 พื นที่ในพระตา้หนักภูพิงค์            
 บ้านห้วยจะค่าน และโม่งหลวง                 
 ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 
 และแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

19 เมษายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : เลี ยงและขยายพันธุ์
กบเป็นอาหาร                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมประมง 

9.  ขยายผลโครงการอันเนื่องมา  
 จากพระราชดา้ริการปลูกพืช 
 เศรษฐกิจบนพื นทีสู่งหลายพื นที่ 
 ด้าเนินการ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

พ.ศ. 2541 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมวิชาการเกษตร 

10. สถานีพฒันาการเกษตรที่สูงเขา 
 อมพายตามพระราชดา้ริ  
 (แผนงานจัดรปูแปลงนาและ 
 การปลูกข้าว) บ้านเขาอมพาย             
 ต้าบลปางหินฝน อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

26 มีนาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร  
(จัดรูปแปลงนาและปลูกข้าว) 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
ส้านักราชเลขาธิการ 

11. กลุ่มสถานีพฒันาการเกษตร 
 ที่สูง กลุ่มบา้นเล็กในป่าใหญ่  
 และกลุ่มพัฒนาอาชีพเขต 
 ภาคเหนือ (พัฒนาการเกษตร)  
 จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่  
 พะเยา ลา้พูน น่าน และแพร ่

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

- 

ลักษณะโครงการ : ให้ความรู้ภาค
การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมวิชาการเกษตร 

12. เลี ยงแพะนมเพื่อศึกษาวิจัยและ 
 ขยายผลส่งเสริมเกษตรกร 
 ตามพระราชด้าร ิเชียงใหม่  
 เชียงราย แม่ฮ่องสอน นา่น  
 และพะเยา 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมปศุสัตว์ 

13. บ้านเล็กในป่าใหญ ่
 ตามพระราชด้าริดอยด้า    
 (งานก่อสร้างบ่อเลี ยงปลา 
 เพิ่มเติม) บ้านนามน                 
 ต้าบลเมืองแหง  อ้าเภอเวียงแหง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ :  40 ไร่   
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมชลประทาน กองทัพภาคที่ 3 
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โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

1.  ศึกษาและพฒันาปา่ไม้ใชส้อย  
 บ้านโปง ต้าบลป่าไผ่                      
 อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 

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

2. แก้ไขปัญหาไฟป่าภาคเหนือ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ  
 พื นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

30 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : หาแนวทางแก้ไข
เร่ืองการเผาป่า  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองทัพภาคที่ 3 

3.  ปลูกปา่เสริมธรรมชาต ิ
 บนอุทยานแห่งชาติ                 
 ดอยสุเทพ-ปุย  บ้านดอยสุเทพ                  
 ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :     ปลูกป่าเสริม
ธรรมชาต ิ
ประโยชน์ของโครงการ : 1,000 ไร่ 
1,596 ครัวเรือน 8,658 คน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมป่าไม ้

4. คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยไพรพฤกษ์ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 
 มหาวิทยาลยัแม่โจ้ อ้าเภอสันทราย  
 บริเวณอุทยานแห่งชาต ิดอยสุเทพ–
 ปุย บริเวณดอยหัวแม่สุริน  
 ต้าบลแม่อูคอ  อ้าเภอขุนยวม  
 เขตพื นที่ติดต่ออ้าเภอแม่ริม สะเมิง 
 หางดง เมือง จังหวัดเชียงใหม่                      
 บริเวณพระต้าหนักดอยตุง และ 
 บริเวณพื นที่โครงการพฒันา 
 ดอยตุง กิ่งอ้าเภอแม่ฟ้าหลวง แม่จัน 
 แม่สาย จังหวัดเชียงราย บริเวณ
 โครงการอนุรักษ์สภาพปา่ในพื นที่
 อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เขต
 ติดต่ออ้าเภออมก๋อย ดอยเต่า 
 จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอแม่ระมาด               
 ท่าสองยาง สามเงา จังหวัดตาก                   
 อ้าเภอลี  จังหวัดล้าพูน 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

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

ลักษณะโครงการ : คืนชีวิตกล้วยไม้ไทย
ไพรพฤกษ์ ส้านักงานคืนชวีิตกลว้ยไม้
ไทยไพรพฤกษ์                    
มหาวิทยาลยัแม่โจ้                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองทัพภาคที่ 3 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

5.  การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไมป้่าใน 
 พื นที่ภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติ 
 ดอยอินทนนท์  อา้เภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 
มีนาคม พ.ศ. 2536                

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

ลักษณะโครงการ :     รวบรวมพันธุ ์
กล้วยไม้ สายพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อขยายพันธุ์
ก่อนน้ากลับสู่ พื นที่ปา่                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

6. อนุรักษ์สภาพปา่และสัตว์ปา่ 
 บ้านตีนตก ต้าบลนาคอเรือ            
 อ้าเภอฮอด 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ              

14 มีนาคม พ.ศ. 2537 

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

7.  ความหลากหลายและนิเวศวิทยา 
 ของหิ่งห้อยในประเทศไทย                 
 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ                
 พระนางเจา้สิริกิติ์                
 พระบรมราชนิีนาถ            
 ต้าบลแม่แรม อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

8 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ :     สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ :             
องค์การสวนพฤกษศาสตร ์

8. อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและ 
 พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                           
17 มีนาคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ : ฟื้นฟูสภาพป่าตน้น า้
ล้าธาร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์
พืช 

9.  สถานีพฒันาเกษตรที่สูงตาม 
 พระราชดา้ริ บ้านเสาแดง  
 (งานอนุรักษ์ฟื้นฟู)                
 บ้านเสาแดง  ตา้บลแจ่มหลวง   
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ :     สิ่งแวดล้อม                      
สนับสนนุน า้และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
อยู่ในสภาพที่สมดุลตลอดจนเปน็แหล่ง
อาหารของราษฎร 
ประโยชน์ของโครงการ :  65 ครัวเรือน 
443 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

10. ปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ใน 
 พื นที่โครงการฯ ภาคเหนือ  
 เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา  
 แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน ล้าปาง  
 พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

31 มกราคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ : การฟื้นฟูสภาพป่าไม้
ราษฎรมีรายได้จากการจ้างแรงงานปลูก
และดูแลรักษาตน้ไผ่                               
ประโยชน์ของโครงการ : 2,280 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
ส้านักราชเลขาธิการ  กองทัพภาคที่ 3 

11. สถานีพัฒนาการเกษตร ที่สงูตาม 
 พระราชดา้ริ (พื นที่ใหม่)  
 บ้านนาเกียน (แผนอ้านวยการ 
 และบริหารแผนงานฟื้นฟู
 ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม) บา้นนาเกียน  
 ต้าบลนาเกียน  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

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

12. อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้า 
 นารีอินทนนท์  อ้าเภอจอมทอง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ                   

- 

ลักษณะโครงการ : รวบรวมกล้วยไม้ปา่
และขยายพนัธุ์  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

13. ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัคร 
 พิทักษ์ป่า จงัหวัดเชียงใหม่  
 เชียงราย นา่น และพะเยา 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร
ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
ส้านักราชเลขาธิการ 

14. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ  
 ต้าบลโปง่  อ้าเภอสันทราย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมาร ี                    

- 

ลักษณะโครงการ : อนุรักษ์พันธกุรรมพชื  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
มหาวิทยาลยัแม่โจ้    กองทัพอากาศ 

15. อนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนา 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
 ประโยชน์จากยางรัก 
 บา้นแม่ต๋อม บ้านแม่ต๋อมบน   
 ต้าบลอมก๋อย อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี                       

- 

ลักษณะโครงการ : อนุรักษ์ต้นรกัและการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
ประโยชน์จากยางรัก 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมป่าไม ้
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

16. โครงการการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้
สกุ ลฟาแลนอปซิ สและสกุ ลที่
เกี่ ยวข้ องเพื่ อป ระโยชน์ ท าง
อุตสาหกรรม  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

9 สิงหาคม 2553 

ลักษณะของโครงการ : การวิจัย 

ประโยชน์ของโครงการ : เป็นการขยายพันธุ์

และการตรวจสอบพันธุกรรม ศึกษาวงจรชีวิต

การเจริญเติบโต ท้ าให้กล้ วยไม้ ชนิ ดนี 

แพร่หลายเป็นที่รู้จักของคนไทย และทั่วโลก  

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

17. โครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้รองเท้ารารี
อินทนนท์ตามพระราชด้าริ ในพื นที่
ภาคเหนื อ (ดอยอินทนนท์ ) อ้ าเภอ
จอมทอง  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 

มีนาคม 2536 

ลักษณะของโครงการ : อนุรักษ์พันธุ์ไม้ 

ประโยชน์ของโครงการ : เป็นแหล่งรวบรวม

พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ตลอดจนเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

18.  อนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์
จากยางรักอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภออมก๋อย  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
7 สิงหาคม 2552 

 

ลักษณะโครงการ: การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ป่าสงวน 
ประโยชน์โครงการ: ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟู  เกิดความอุดมสมบูรณ์
ราษฎรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมป่าไม ้

19.  ปรับสภาพภูมิทัศน์โรงพยาบาลแม่
แจ่มตามพระราชด้าริ  

 บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 ต้าบลชา่งเค่ิง 
อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
21 มกราคม 2557  

ลักษณะโครงการ  :  งานปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 

งานลานเอนกประสงค์ งานปลูกต้นไม้ให้ร่ม

เงา หลุมทราย งานไม้กระถางประดับภายใน

อาคาร ปลูกไม้เลื อยตาม อาคารผู้ป่วย อาคาร

อ้านวยการ และอาคารอุบัติเหตุ 

ประโยชน์ของโครงการ : สภาพแวดล้อมทั ง

ภายใน และบริเวณโดยรอบให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีลักษณะเป็น

โรงพยาบาลสีเขียว ที่มุ่ งเน้นการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้ อม 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

20. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

โ ร ง พ ย า บ า ล แ ม่ แ จ่ ม ต า ม

พระราชด้าริ 

 โรงพยาบาลแม่แจ่ม บ้านห้วยน ้าริน  

 หมู่ที่ 9 ต้าบลช่างเคิ่ง  

 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

21 มกราคม 2551 

ลักษณะโครงการ  :  ปรับพื นทีแ่ละ

เตรียมหลุม, งานต้นไม้ยืนตน้,งานค ้ายัน

ต้นไม้, งานระบบน ้า 

ป ระ โยช น์ ข อ ง โค รงก า ร  : ท้ า ให้

สภาพแวดล้อมทั งภายในและบริเวณ

โดยรอบโรงพยาบาลแม่แจ่ม มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

หน่วยงานรับผิดชอบ :   

กรมอุทยาแห่งชาติสัตวป์่า และพันธุ์พืช 

21. ฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตราษฎรพื นที่ อ้า เภอแม่แจ่ม       

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 พื นที่โดยรอบโรงพยาบาลเทพรัตน

เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 

พรรษา ท้องที่ต้าบลช่างเคิ่ง  

 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

20 มกราคม 2558 

ลักษณะโครงการ  :  ปลูกฟื้นฟสูภาพปา่

, ปลูกป่าเชงิอนุรักษ์ระบบนิเวศ,เพาะช้า

กล้าไม้ทั่วไป 

ประโยชน์ของโครงการ : พื นที ่15,655 

ไร่ ได้รับการฟืน้ฟู ราษฎรในพื นที่ 627 

ครัวเรือน 3,459 คน ได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ นหน่วยงานรับผิดชอบ 

:  กรมป่าไม ้
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 

1.  หมู่บ้านสหกรณ์                
 ต้าบลสหกรณ์ อ้าเภอแม่ออน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมพัฒนา
สมาชิกโครงการให้มีอาชีพรายได้   
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานรับผิดชอบ :              
กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

2. จัดที่ดินหมู่บา้นสหกรณ์ 
 ห้วยมะนาว  บ้านกาด  
 ต้าบลดอนเปา อ้าเภอแม่วาง 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 และ 13 มีนาคม  

พ.ศ. 2519 

ลักษณะโครงการ : สนับสนุนการ
รวบรวมกลุ่มและสง่เสริมอาชีพให้กับ
ราษฎร                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. ปลูกหม่อนเลี ยงไหม              
 บ้านขนุวาง ต้าบลแม่วนิ  
 อ้าเภอสันป่าตอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมวิชาการเกษตร 

4. ทดสอบและขยายพนัธุ์พืช 
 เมืองหนาวแม่สาใหม่  
 บ้านดอยแม่สาใหม่               
 ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ  :                
ทดสอบและขยายพนัธุ์พืชเมืองหนาวเพื่อ
เพิ่มรายได้ของชาวเขา                         
หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบนั
เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

5. สหกรณ์การเกษตรในที่ดินของ 
 มูลนิธิชยัพัฒนา บ้านโรงวัว  
 ต้าบลแมส่อย อ้าเภอจอมทอง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ :  จัดตั งและรวมกลุ่ม
ชาวบ้านเป็นสหกรณ์  
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
ส้านักงานมลูนิธชิัยพฒันา  
ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

6. ผลิตท่อนพนัธุ์มันฝรั่งปราศจาก 
 โรคไวรัส ต้าบลม่อนปิ่น  
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  :   การเกษตร                         
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 

 

 

 

 



86  
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 6.1 ผลิตท่อนพนัธุ์มันฝรั่ง 
  ปราศจากโรคไวรัส  
  (อุตสาหกรรมการแปรรูป 
     มันฝรั่ง) 

1. ภาควิชาโรคพืช             
คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์  

2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และห้องปฏิบัติการกลาง 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์                    

3. แปลงทดลอง              
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
ต้าบลม่อนปิน่ อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ                    
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

7. ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า รร. ตชด. 
  บ้านปางกว้าง ต้าบลอินทนิล                
 อ้าเภอแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการ :  80 ครัวเรือน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมต้ารวจ 

8. จัดตั งหมู่บ้านยามชายแดน 
 อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
 บ้านปางคอง (พัฒนาราษฎร 
 ชาวไทยภูเขา) จังหวัดเชียงใหม่                          
 และแม่ฮ่องสอน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
3 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ  :   สร้างอาชีพ                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กองทัพบก                        
กองทัพภาคที่ 3 

9. ฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ  
 บ้านขนุแตะ ตา้บลดอยแก้ว              
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                      

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ  :                
ส่งเสริมราษฎรในพื นที่ให้มีรายได้                             
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่  
และพันธุ์พชื 

10. ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าร ิ 
 บ้านแม่ตงุติง ตา้บลแม่สาบ   
 อ้าเภอสะเมิง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

5 มีนาคม พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ  :                
ส่งเสริมราษฎรในพื นที่ให้มีรายได้เสริม
จากการด้าเนนิการฟาร์ม                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 
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11. ขยายพันธุส์ุกรจินหัว       
 จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย  
 บ้านขนุแตะ ตา้บลดอยแก้ว  
 อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 บ้านแม่ตงุติง ตา้บลแม่สาบ           
 อ้าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  
 บ้านร่มฟา้ทอง ตา้บลปอ   
 อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

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

ลักษณะโครงการ  :   ส่งเสริมอาชีพ                
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
ส้านักราชเลขาธิการ 

12. พัฒนาการเกษตรที่สูงตาม 
 พระราชดา้ริ บ้านห้วยเมืองงาม  
 บ้านห้วยแม่เกี๋ยง บ้านเขาอมพาย 
 บ้านเสาแดง บ้านดอยม่อนลา้น                 
 อ้าเภอแม่อาย เชียงดาว                
 แม่แจ่ม และพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

พ.ศ. 2547 
 

ลักษณะโครงการ  : ส่งเสริมอาชีพ                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
ส้านักราชเลขาธิการ 
กองทัพภาคที่ 3 

13. สถานีพฒันาเกษตรที่สูง 
 ตามพระราชด้าริ                     
 ดอยม่อนล้าน (งานประมง)  
 บ้านอาแย ต้าบลป่าไหน่                
 อ้าเภอพร้าว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ             

(ฎีกา)                           
28 มกราคม พ.ศ. 2547 

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

14. ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ  
 บ้านดงเย็น  ตา้บลบา้นแปะ              
 อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  แหล่งสร้างงาน 
และอาชีพ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

15. วิจัยและพฒันาการผลิต 
 กล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมใน 
 พระด้าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
 เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์
 อัครราชกุมารี ศูนย์พัฒนาพื นที ่
 การเกษตรบ้านโปง               
 ต้าบลหนองหาร อ้าเภอสันทราย 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ    
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์               

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ                     
ประโยชน์ของโครงการ : 323 ครัวเรือน 
963 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
ส้านักพระราชวัง 
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16. อนุรักษ์สภาพป่า พื นที่ อ้าเภออม

ก๋อย บ้านห้วยปูลิง ต้าบลม่อนจอง 

อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ศูนย์ปฎิบัติการนางนอน) 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

17. ฟื้นฟูสภาพป่าในพื นที่บ้านซิแบร 

ต้าบลแม่ตื่น อ้าเภออมก๋อย  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

18.  พัฒนาป่าไม้ฯ สวนป่าสิริกิติ์ บ้าน

โม่งหลวง ต้าบลกองแขก 

 อ้าเภอแม่แจ่ม  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

 

19. พัฒนาป่าไม้ฯ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านขุน

แม่นาย ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

20. พัฒนาป่าไม้ฯ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านมืด

หลอง ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

21. ฟื้ นฟู สภาพป่ าพื นที่ อ้า เภอไชย

ปราการ-อ้าเภอเชียงดาว บ้านห้วย

จะค่าน ต้าบลปิงโค้ง  

  อ้าเภอเชียงดาว  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

22. หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ฯ บ้านนาศิริ 

ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนิีนาถ               

- 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 
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23.  โครงการอนุรักษ์สภาพป่าพื นที่อ้า

ก๋อย อ้าเภออมก๋อย 

 (ศูนย์ปฏิบัติการนางนอน) 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

24. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื นที่บ้าน

ซิแบร อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ : ฟื้นฟูสภาพป่าใน

พื นที ่

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

25. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านทุ่ง

ต้นงิ ว  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ รวมทั งงานหัตถกรรมต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

26. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ สวนป่าสิริกิติ์ บ้านโม่ง

หลวง  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

27. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ สวนป่าสิริกิติ์  

 บ้านขุนแม่นาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

28. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ สวนป่าสิริกิติ์  

 บ้านมืดหลอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ                 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

29. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านห้วย

สะแพท อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมศิลปาชีพ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

30. โครงการฟื้นฟูพื นที่สภาพปา่อ้าเภอ

ไชยปราการ-อ้าเภอเชียงดาว บา้น

ห้วยจะค่าน  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

31. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อัน

เนื่องมาจากพระราชด้าริบ้านนาศิริ 

อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ฝึกอบรมราษฎร

ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาต ิ

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

32. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านขนุวนิ 

อ้าเภอแม่วาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ รวมทั งงานหัตถกรรมต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

33. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านแม่

บวนเหนือ-แม่บวนใต้  

 อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

ลักษณะโครงการ :     ส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ รวมทั งงานหัตถกรรมต่างๆ 

หน่วยงานรับผิดชอบ :              

ส้านักราชเลขาธิการ 

34. โครงการบ่อเลี ยงปลาสเตอร์เจี ยน 

พ ร้ อ ม ระ บ บ ส่ งน ้ า แ ล ะ อ าค า ร

ประกอบ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ตามพระราชด้าริดอยด้า 

 บ้านนามน หมู่ที่  7 ต้าบลเมืองแหง 

อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชนิีนาถ 

11 มกราคม 2547 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างบ่อเลี ยง

ปลาสเตอร์เจี ยนพร้อมระบบส่งน ้าและ

อาคารประกอบ  

ประโยชน์ของโครงการ : สามารถใช้

กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มรายได้และ

คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื นทีจ่้านวน 

60 คน 17 ครัวเรือน เลี ยงปลาสเตอร์

เจี ยนให้มีผลผลิตของคาร์เวียร์มากขึ น  

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน                      
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1.  จัดสร้างเตาเผาขยะ          
 ต้าบลแม่เหียะ  อ้าเภอเมือง  

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

24 มกราคม พ.ศ. 2533 

ลักษณะโครงการ :  สร้างเตาเผาขยะ                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมการปกครอง 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/การสื่อสาร 

1. สร้างเส้นทางสายจอมทอง- 
 แม่แจ่ม (พัฒนาการคมนาคม 
 หมู่บ้านชาวเขา เสน้ทาง 
 จอมทอง-แม่แจ่ม (ในโครงการ 
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท)์)                  
 บ้านขนุกลาง ต้าบลบ้านหลวง   
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 

ลักษณะโครงการ : สร้างเสน้ทาง 
ประโยชน์ของโครงการ :  
1 กิโลเมตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

2. สร้างทางเชื่อมบา้นแม่ลาย- 
 บ้านแม่ตอนหลวง (ก่อสร้าง 
 เส้นทางล้าลอง สายบา้นแม่ลาย–  
 บ้านแม่ตอนหลวง)  
 บ้านแม่คา้ปอง ตา้บลห้วยแก้ว  
 อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
5 มีนาคม พ.ศ. 2525 

 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างเส้นทาง
ล้าลอง หน่วยงานรับผดิชอบ :
ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

3. ก่อสร้างเส้นทางสาย         
 บ้านห้วยมะนาว-บ้านนากบ                      
 บ้านนากบ ต้าบลบ้านแปะ          
 อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : ก่อสร้างเสน้ทาง 
ประโยชน์ของโครงการ : 8 หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

4. สร้างทางเชื่อมบา้นบ่อแก้ว- 
 บ้านดงสามหมื่น-บ้านวดัจันทร์  
 บ้านวัดจันทร์ ต้าบลบา้นจนัทร์   
 อ้าเภอแม่แจม่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 
 

ลักษณะโครงการ :  สร้างทางเชื่อม                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  : ส้านักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท 

5. ก่อสร้างถนนสายขุนกลาง-ขุนวาง-  
 แม่จอนหลวง บ้านขุนวาง  
 ต้าบลแม่วนิ   อ้าเภอสันป่าตอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  :  สร้างถนน                          
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมทางหลวง 

6. ปรับปรุงถนนสายบา้นหนอง 
 อาบชา้ง-บ้านแม้วป่ากลว้ย  
 บ้านหนองอาบช้าง 
 ต้าบลสบเตี๊ยะ อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 
 

ลักษณะโครงการ  :  ปรับปรุงถนน 
ประโยชน์ของโครงการ : 3  หมู่บ้าน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  : ส้านักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท 

7. โครงการหลวงวัดจันทร์   
 (สร้างถนนสายอ้าเภอสะเมิง- 
 บ่อแก้ว) ต้าบลสะเมิงใต้  
 แม่สายและบ่อแก้ว              
 อ้าเภอสะเมิง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างทาง
มาตรฐาน รพช.  
ประโยชน์ของโครงการ : 1,239 
ครัวเรือน 11 หมู่บ้าน 6,961  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

8. ซ่อมแซมทางสายอา้เภอแม่แจ่ม 
 จังหวัดเชียงใหม่ -อ้าเภอขุนยวม           
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน บา้นปางอุง- 
 แม่นาจอน อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา)                          
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

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

9. ปรับปรุงก่อสร้างถนน 
 บ้านสบกา๋ย-บ้านป่าข้าวหลาม   
 บ้านป่าขา้วหลาม          
 ต้าบลกี๊ดช้าง  อ้าเภอแม่แตง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมารี               

21 มกราคม พ.ศ. 2552 

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

10. ก่อสร้างสะพานแขวน ต้าบลสบโขง 
อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

23 มกราคม พ.ศ. 2553 

ลักษณะโครงการ  :  ก่อสร้างสะพาน
เคเบิ ล ยาว 58 เมตร 
ประโยชน์ของโครงการ : ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคมสัญจร และขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ น 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และพันธุ์พชื 

11. ปรับปรุงถนนป่าไม้ลา้ลอง  
บ้านแม่ตืน่น้อย – บ้านทุ่งตน้งิ ว 
ตามพระราชด้าริ  อ้าเภออมก๋อย   

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

22 มกราคม 
 

ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม 
ประโยชน์โครงการ: ราษฎร 520 
ครัวเรือน สามารถใช้สัญจร และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรได้ ตลอดทั งปี 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และพันธุ์พชื 

12. โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ล้าลอง 
บ้านราชา – บ้านผาแดงตาม
พระราชดา้ริ  อ้าเภออมก๋อย  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
22 มกราคม 2556 

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจร
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 17.7 กม.  
ประโยชน์ของโครงการ : ท้าให้ราษฎร
บ้านราชา หมู่ที่ 11 และราษฎรบ้านผา
แดง หมู่ที่ 12 จ้านวน 200 ครัวเรือน 
รวม 1,000 คน มีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก สามารถใช้สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรได้ตลอดทั งปี 
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์า่ และพันธุ์พชื 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม / การศึกษา 

1. จัดตั งธนาคารข้าวพระราชทาน 
 พื นที่ภาคเหนือ หลายพื นที ่
 ด้าเนินการ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :  จัดตั งธนาคารข้าว                    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
ส้านักราชเลขาธิการ 

2. โรงเรียนต้ารวจตระเวน 
 ชายแดนรัปปาปอร์ต           
 บ้านป่าเก๊ียะใน ต้าบลบ่อแก้ว  
 อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

3. โรงเรียนต้ารวจตระเวน 
 ชายแดนบา้นแม่ลอง            
 บ้านแมล่อง ต้าบลบ้านทับ  
 อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

4. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
 บ้านใหม่พัฒนาสันติ  
 บ้านใหม่พัฒนาสันติ  
 ต้าบลแมน่าจร อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

5. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 เฮียงไทยธา้รงค์  บา้นปู่หมื่นใน  
 ต้าบลแมส่าว อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

6. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน 
 ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์  
 บ้านจะนะ ต้าบลแม่อาย  
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :   
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

7. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน 
 อาโอยาม่า  บ้านปา่คา  
 ต้าบลม่อนปิน่   อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

8. โรงเรียนต้ารวจตระเวน 
 ชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2  
 บ้านแมล่ะงอง   ตา้บลน า้แพร่  
 อ้าเภอพร้าว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

9. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 เฉลิมพระเกียรติ บ้านแกน้อย  
 ต้าบลเมืองนะ  อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 
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10. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 บ้านหนองแขม ต้าบลเมืองนะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

11. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 เบญจมะ 1 บ้านสามหมื่น  
 ต้าบลเมืองแหง อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

12. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน 
 ไลออนส์ มหาจักร 9  
 บ้านป่าขา้วหลาม ตา้บลกื๊ดชา้ง  
 อ้าเภอแม่แตง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

13. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน 
 ท่านผู้หญิงประไพ  
 ศิวะโกเศศ  บ้านผาแดง  
 ต้าบลสบโขง อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

14. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 รางวัลอินทิรา คานธี   
 บ้านพะกะเช ตา้บลแม่ตื่น  
 อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

15. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 สงเคราะห์ 1                  
 บ้านถ า้ตับเตา่ ต้าบลปงค้า  
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

16. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 ศึกษาสงเคราะห์ 1  
 บ้านแม่แมะ ต้าบลแม่แรม  
 อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

17. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 ศึกษาสงเคราะห์ 3  
 บ้านแมป่๋าม ตา้บลเมืองงาย               
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

18. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน 
 สงเคราะห์ 2 บ้านบางตันเดื่อ  
 ต้าบลแม่อาย อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  
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19. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 บ้ารุงที่ 9 บา้นสบกาย  
 ต้าบลกีดช้าง อ้าเภอแม่แตง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

20. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 ศึกษาสงเคราะห์ 2 บ้านแม่เลา    
 ต้าบลป่าแป๋ อ้าเภอแม่แตง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

21. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 สงเคราะห์ 3 บ้านแม่สูน   
 ต้าบลแมสู่น อ้าเภอฝาง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

22. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 สงเคราะห์ 5                   
 บ้านปางมะเยา ตา้บลเมืองงาย            
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

23. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 10  
 บ้านเมืองนะ ต้าบลเมืองนะ                 
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

24. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 สงเคราะห์ 6  บ้านถ ้าตับเตา่  
 ต้าบลปงดา้ อ้าเภอฝาง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

25. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 บ้ารุงที่ 17 บา้นยาง                 
 ต้าบลแมง่อน อ้าเภอฝาง 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

26. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 18  
 บ้านเวียงหวาย                 
 ต้าบลม่อนปิน่ อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  
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27. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 19  
 บ้านแม่หาด ต้าบลเมืองแหง              
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

28. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 สงเคราะห์ 9  
 บ้านบ้านใหม่ ต้าบลแม่สนู  
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

29. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 โชติคุณเกษม 2  บ้านเมืองงาม  
 ต้าบลแม่อาย อ้าเภอแม่อาย 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

30. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 สงเคราะห์ 21                 
 บ้านหัวฝาย ตา้บลปงต๋้า  
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

31. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 26  
 บ้านป่าฮ่าง ต้าบลแมน่ะ  
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

32. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1   
 บ้านดอยปุย ตา้บลบ้านปง              
 อ้าเภอหางดง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

33. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 30  
 บ้านบ้านเฟือง ต้าบลเมืองงาย                
 อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นที่ทุรกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

34. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 บ้ารุงที่ 51 บา้นโป่งอาง  
 ต้าบลแมน่ะ อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นที่ทุรกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  
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35. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 บ้ารุงที่ 53 บา้นแม่กอนใน  
 ต้าบลเมืองงาย  อ้าเภอเชียงดาว 
 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

36. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 ไทยทนุ บา้นสนัตน้คู่  
 ต้าบลแม่อาย อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

37. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 54  
 บ้านปู่หมื่นนอก ต้าบลเวียง  
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

38. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน 
 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1  
 บ้านปางควาย ตา้บลแม่งอน  
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

39. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7   
 บ้านแมส่าใหม่ ต้าบลโป่งแยง  
 อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

40. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน 
 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2              
 (ตชด. สงเคราะห์ 14)          
 บ้านหนองหอย                  
 ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน 

41. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
 เบญจมะ 2 บ้านน า้รู  
 ต้าบลเมืองนะ  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

42. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 ศึกษาสงเคราะห์ 8  
 บ้านทับเดื่อ ต้าบลอินทนิล               
 อ้าเภอแม่แตง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  
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43. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 78 บา้นหนองบัว  
 ต้าบลปงตา้ อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

44. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 มหาราช 6 บา้นห้วยผักไผ่  
 ต้าบลม่อนปิน่ อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

45. โรงเรียนต้ารวจตระเวน 
 ชายแดนบา้รุง ที่ 91  
 บ้านปู่ก้างเลาเสือ            
 ต้าบลแม่มึก อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

46. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน
 ทหารม้าอนุสรณ์  
 บ้านวังดิน ต้าบลแม่นาวาง               
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

47. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน  
 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 8  
 บ้านปางปา่ค่า ตา้บลแม่ริม  
 อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

48. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
 ประพันธ-์อารีย์ หงสกุล  
 บ้านห้วยหลวง  ต้าบลแม่อาย  
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

49. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 ศึกษานารีอนสุรณ์ 1  
 บ้านแม่เมืองน้อย  ตา้บลแม่นาวาง                
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

50. โรงเรียนต้ารวจตระเวน ชายแดน 
 วิทยาลัยครูธนบุรีอนุสรณ์  
 บ้านบวกจั่น ต้าบลโป่งแยง  
 อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  
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51. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 102  
 บ้านแม่ตะละ ต้าบลยั งเมนิ  
 อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

52. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 
 กมลเรียม สุโกศล                
 บ้านผาใต้ ตา้บลแม่นาวาง             
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

53. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 ศึกษานารีอนสุรณ์ 2                  
 บ้านแมส่ลัก ต้าบลแมน่ายาว              
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

54. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 111  
 บ้านบ้านหลวง  ตา้บลแม่งอน  
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

55. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 บ้ารุงที่ 107  
 บ้านห้วยจะค่าน           
 ต้าบลปิงโค้ง  อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

56. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
 ศึกษานารีอนสุรณ์ 3                     
 บ้านห้วยส้าน ต้าบลทา่ตอน          
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

57. โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน  
 ไลออนส์มหาจักร 8   
 บ้านร่มไท ตา้บลท่าตอน                 
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระศรีนครินทรา               
บรมราชชนน ี

ลักษณะโครงการ  :  ให้การศึกษา 
แก่ประชาชนในพื นทีทุ่รกันดาร                   
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กองบัญชาการตา้รวจตระเวนชายแดน  

58. พัฒนาเด็กและเยาวชนใน 
 ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์การ 
 เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา             
 “แม่ฟ้าหลวง” ศศช. และ 
 บ้านรอบ ศศช. ต้าบลยางเปียง  
 สบโขง นาเกียน และแม่ตื่น   
      อ้าเภออมก๋อย 

รัตนราชสดุาฯ                 
สยามบรมราชกุมารี           

พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิต                    
ประโยชน์ของโครงการ : 464 ครัวเรือน 
2,151  คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมปศุสัตว์  
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59. ศูนย์อ้านวยการโครงการพัฒนา 
 ตามแนวพระราชดา้ริ                     
 ต้าบลมะขุนหวาน                  
 อ้าเภอสันป่าตอง 
 

- ลักษณะโครงการ :  พัฒนาพื นที่ให้ 
เป็นศูนย์เรียนรู้                            
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 

1. ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ 
 ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมา  
 จากพระราชดา้ริ บา้นไร่            
 บ้านใหม่สนัติสุข 
 ต้าบลแหวนยางคราม               
 อ้าเภอหางดง  และดอยหล่อ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ  :                 
ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้
ผลอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรทางชีวภาพ                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  : ส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา                        
กรมชลประทาน 

 1.1. ศูนย์บริการไม้ดอกไมผ้ล 
  บ้านไร่อันเนื่องมาจาก 
  พระราชดา้ริ บ้านไร่          
  ต้าบลบ้านแหวน            
  อ้าเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ  :   อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชพื นเมือง หน่วยงานรับผิดชอบ :  
ส้านักงาน กปร. 

 1.2 แผนงานการดา้เนินงาน 
  ศึกษา วิจัย และทดลอง  
  และแผนงานการ 
  ด้าเนินงานขยายผล  
  ต้าบลบ้านแหวน        
  อ้าเภอหางดง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :  งานศึกษา ทดลอง 
วิจัยและขยายผล                             
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมชลประทาน 

2. พัฒนาพื นทีป่่าขนุแม่กวง 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ               
 ต้าบลป่าเมี่ยง   
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2523 

ลักษณะโครงการ  :  ป้องกันรักษา                       
ป่าธรรมชาติและฟืน้ฟู  สภาพปา่ที่ถูก
ท้าลาย                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่  
และพันธุ์พชื 

 2.1 พัฒนาพื นทีป่่าขนุแม่กวง 
  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ         
  ต้าบลลวงเหนือ เชิงดอย  
  และปา่เมี่ยง                
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :                        
สิ่งแวดล้อม                         
หน่วยงานรับผิดชอบ   :      
กรมชลประทาน 

 2.2 ก่อสร้างฝายเก็บกักน า้  
  บ้านป่าสักงาม           
  ต้าบลลวงเหนือ                     
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ :    ฝาย                                              
ประโยชน์ของโครงการ : 300 ไร่ 
85 ครัวเรือน  306 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 
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 2.3 ประชาสัมพนัธ์และ 
  ป้องกันรักษาปา่  
  บ้านป่าสักงาม                    
  ต้าบลลวงเหนือ    
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

25 มีนาคม พ.ศ. 2536 

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

 2.4 พัฒนาพื นทีป่่าขนุแม่กวง  
  ระยะที่ 2 บ้านป่าสักงาม   
  ต้าบลลวงเหนือ   
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

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

 2.5 งานพฒันาพื นที่ปา่ 
  ขุนแม่กวง   
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 
  และสันกา้แพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

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

 2.6 พัฒนาพื นทีป่่าขนุแม่กวง                  
  ต้าบลเทพเสด็จปา่เมี่ยง  
  บ้านสหกรณ์และห้วยแก้ว 
   อ้าเภอดอยสะเก็ดและ          
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                                              
หน่วยงานรับผิดชอบ   :      
กรมชลประทาน 

 2.7 งานประชาสัมพนัธ์และ 
  ป้องกันการบุกรุกท้าลาย 
  ป่าไม้ในเขตโครงการ  
  ต้าบลเทพเสด็จปา่เมี่ยง  
  บ้านสหกรณ์ ห้วยแก้ว   
  อ้าเภอดอยสะเก็ดและ    
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน                         

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

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

 2.8 งานพฒันาพื นที่ท้ากนิ 
  และป้องกันการบุกรุก 
  ท้าลายปา่ไม้ในเขต 
  โครงการ อ้าเภอ 
  ดอยสะเก็ดและ         
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
ประโยชน์ของโครงการ :1,102 
ครัวเรือน  14 หมู่บ้าน 4,141 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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 2.9 งานประชาสัมพนัธ์ และ 
  ป้องกันการบุกรุกท้าลาย 
  ป่าในเขตโครงการ  
  อ้าเภอดอยสะเก็ดและ          
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 2.10 งานป้องกันการบุกรุก 
  ท้าลายปา่ไม้ในเขต 
  โครงการฯ ระยะที่ 3               
  อ้าเภอดอยสะเก็ดและ         
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

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

 2.11 งานประชาสัมพนัธ์ และ 
  ป้องกันการบุกรุกท้าลาย 
  ป่าไม้  อา้เภอดอยสะเก็ด                         
  และกิ่งอ้าเภอแม่ออน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

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

 2.12 งานประชาสัมพนัธ์และ 
  ป้องกันการบุกรุกท้าลาย 
  ป่าไม้ในเขตโครงการฯ                  
  อ้าเภอดอยสะเก็ดและ         
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

 2.13 แผนงานการดา้เนินงาน 
  ป้องกัน ฟื้นฟสูภาพป่า 
  ต้นน า้และแผนงานการ 
  ด้าเนินงานขยายผล  
  ต้าบลป่าเมี่ยง       
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ  :   ป้องกัน ฟื้นฟู
สภาพปา่ต้นน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  
345,000 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 

3. โครงการหลวงภาคเหนือ   
 3.1 ส่งเสริมหัตถกรรมชาวเขา 
  จัดตั งธนาคารข้าว 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมประชาสงเคราะห์ 

 3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
  การเพาะเห็ดหอม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
ประเทศไทย 
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 3.3 จัดตั งกลุ่มยุวเกษตรกร 
  ชาวเขา 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 3.4 โครงการหลวงภาคเหนือ  
  โครงการหลวง จังหวัด 
  เชียงใหม่ เชียงราย  
  แม่ฮ่องสอน และล้าพนู 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

 3.5 วิจัยผลิตภัณฑ์ไมป้ระดับ 
  แห้งจากพันธุ์ไม้พื นเมือง 
  และทดลองขยายพันธุ ์
  สตรอเบอร่ี 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ                        
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 3.6 อนุรักษ์ดินและน ้า 4 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  :  อนุรักษ์ดินและน ้า                
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 3.7 การก่อสร้างแหล่งน ้า  
  อ้าเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  700  ไร่ 
50  ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 3.8 ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า  
  อ้าเภอเชียงดาว 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า                   
ประโยชน์ของโครงการ : 400  ไร่ 
 50 ครัวเรือน   
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองอ้านวยการ
กลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
(กปร. กลาง) 

 3.9 จัดหาแหล่งน ้า              
  ต้าบลเมืองนะและ 
  เมืองก๋าย อ้าเภอเชียงดาว  
  และแม่แตง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  : พัฒนาแหล่งน า้                          
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมชลประทาน 
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 3.10 ไฟฟ้าพลังน า้ขนาด 
  เล็กมาก บ้านปางอุ๋ง  
  ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม                        
  บ้านขนุแปะ ต้าบลบ้านแปะ     
  อ้าเภอจอมทอง  
  บ้านแกน้อย ต้าบลเมืองนะ      
  อ้าเภอเชียงดาว  
  จังหวัดเชียงใหม่ และ  
  บ้านฮากไม้ใต้ ต้าบลป่าแป ๋
  อ้าเภอแม่ลาน้อย บ้านดง  
  ต้าบลห้วยฮ่อม                    
  อ้าเภอแม่ลาน้อย                         
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

11 มีนาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : ใช้ไฟฟ้าพลงัน ้า
ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพชาวไทยภูเขา 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,135 
ครัวเรือน 34 หมู่บ้าน 7,296 คน   
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
ส้านักราชเลขาธิการ 

 3.11 งานวิจยัและส่งเสริม 
  การปลูกพืชเมืองหนาว  
  เชียงใหม่ เชียงราย  
  ล้าพูน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

 3.12 จัดสร้างโรงเรือนเพาะปลูก
  พืชผักเมืองหนาวในพื นที่ 
  โครงการตามพระราชด้าร ิ
  ทางภาคเหนือ ฟาร์มตัวอย่าง
  ตามพระราชด้าริและสถาน ี
  พัฒนาเกษตรที่สูงในพื นที่ 
  ภาคเหนือ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                      

- 

ลักษณะโครงการ  :   จัดสร้างโรงเรือน                      
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
ส้านักราชเลขาธิการ 

4. หมู่บ้านตัวอยา่งห้วยตึงเฒา่   
 4.1 ปลูกหญ้าตัวอย่าง 
  ห้วยตึงเฒ่า (ก่อสร้าง 
  เข่ือนดินอ่างเก็บน ้าลูก 
  ที่ 1–3 และจัดท้าแปลง  
  เพาะหญ้าจ้านวน 130 ไร่) 
  บริเวณห้วยตึงเฒ่า        
  บ้านดอนแก้ว  
  ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

11 มีนาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ : 130  ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กองอ้านวยการกลางรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ (กปร. กลาง) 
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 4.2 งานอ้านวยการประสานงาน  
  บ้านดอนแก้ว  
  ต้าบลดอนแก้ว              
  อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

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

 4.3 งานก่อสร้างถนน  
  บ้านดอนแก้ว  
  ต้าบลดอนแก้ว  
  อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

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

 4.4 บุกเบิกจัดที่ท้ากนิ  
  บ้านดอนแก้ว  
  ต้าบลดอนแก้ว  
  อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

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

 4.5 ส่งเสริมการเลี ยงไก่  
  บ้านดอนแก้ว  
  ต้าบลดอนแก้ว  
  อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

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

 4.6 งานเรือนเพาะช้ากลา้ไม้  
  บ้านดอนแก้ว               
  ต้าบลดอนแก้ว            
  อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ  : เรือนเพาะช้า  
ประโยชน์ของโครงการ : 62 ครัวเรือน 
2 หมู่บ้าน 216 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมป่าไม้ 

 4.7 ก่อสร้างระบบชลประทาน  
  บ้านดอนแก้ว  
  ต้าบลดอนแก้ว  
  อ้าเภอแม่ริม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ : 62 ครัวเรือน 
2 หมู่บ้าน 216 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
 ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 
 พระราชดา้ริ ต้าบลปา่เมี่ยง                
 อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพสาธิตและถา่ยทอดเทคโนโลยี
พัฒนาพื นทีต่้นน ้าลา้ธาร      
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.1 งานก่อสร้างฝาย  
  ต้าบลป่าเมี่ยงและแม่โป่ง   
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

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

 5.2 ระบบสง่น า้อ่างเก็บน า้ 
  ห้วยฮ่องไคร้ 4  
  ต้าบลป่าเมี่ยง          
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                    

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

 5.3 ระบบสง่น า้  
           ต้าบลป่าเมี่ยง            
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า                              
ประโยชน์ของโครงการ : 8,500 ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 5.4 งานก่อสร้างฝาย  
  ต้าบลป่าเมี่ยงและแม่โป่ง     
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า                          
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

 5.5 งานพฒันาหมู่บ้าน 
  รอบศูนย์ ต้าบลปา่เมี่ยง  
  และแม่โปง่              
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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  
  ต้าบลป่าเมี่ยงและแม่โป่ง              
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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 ต้าบลปา่เมี่ยง   
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

11 ธันวาคม พ.ศ.  2525                       

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมชลประทาน 

 5.8 กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ 
  และขยายผลการศึกษา  
  ประจ้าป ี2545                      
  ต้าบลป่าเมี่ยง                
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ  :                        
ประชาสัมพนัธ์และขยายผล  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมชลประทาน 

 5.9 แผนงานศึกษาวจิัยปา่ไม ้
  ด้านระบบนิเวศน์ลุ่มน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้  
  อ้าเภอดอยสะเก็ดและ                  
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมชลประทาน 
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 5.10 บริหารจัดการและ 
  ประชาสัมพนัธ์                 
  อ้าเภอดอยสะเก็ดและ                
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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 ค่าด้าเนนิการบริหาร 
  จัดการและด้าเนินงาน 
  ขยายผล อ้าเภอดอยสะเก็ด                  
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน   
  จอมทอง ฮอด หางดง                        
  และกิ่งอ้าเภอดอยหล่อ                     
  จังหวัดเชียงใหม่                        
  อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลา้พนู 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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 อ้าเภอดอยสะเก็ด                           
  กิ่งอ้าเภอแม่ออน                     
  จังหวัดเชียงใหม่             
  อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลา้พนู 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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 
  งานดา้เนินการขยายผล 
  และงานด้าเนินงานโครงการ 
  ศูนย์บริการพัฒนาขยาย 
  พันธุ์ไม้  จงัหวัดเชียงใหม่ 
  และล้าพูน 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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 ตา้บลปา่เมี่ยง                  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ  : งานบริหารจัดการ
และขยายผล  
ประโยชน์ของโครงการ :  580  ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 
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 5.15 แผนงานการดา้เนินงาน 
  บริหารจัดการโครงการ  
  แผนงานศึกษา วจิัย และ 
  ทดลองและแผนงานการ 
  ด้าเนินงานขยายผล  
  ต้าบลป่าเมี่ยง               
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ :  งานบริหารจัดการ
และขยายผล                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมชลประทาน 

 5.16 เผยแพร่การด้าเนินงาน 
  ของศูนย์บ้านปา่ไผ่  
  ห้วยอ่างและตลาดขี เหล็ก  
  ต้าบลแมโ่ป่ง  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2527            

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

 5.17 งานก่อสร้างฝายเก็บกักน า้   
  ต้าบลป่าเมี่ยง               
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.18 งานวางท่อสง่น า้จาก 
  อ่างเก็บน ้าห้วยฮ่องไคร้ 1  
  ถึงบริเวณอ่างเก็บน ้า 
  ห้วยฮ่องไคร้ 2 ต้าบลป่าเมี่ยง            
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.19 หอควบคุมไฟป่า  
  ต้าบลป่าเมี่ยง              
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

 5.20 งานอนุรักษ์และพัฒนา 
  อาชีพเพาะเลี ยงกบ  
  ต้าบลป่าเมี่ยง                 
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  : สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.21 งานสาธิตการพัฒนาพื นที่ 
  ตามแนวทฤษฎีใหม ่
  หมู่บ้านรอบศูนยฯ์  
  บ้านตลาดขี เหล็ก      
  ต้าบลแมโ่ป่ง 
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  : การเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 
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 5.22 ศึกษาและสาธิตการใช ้
  ประโยชนน์ ้าไหลบา่  
  ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
  ห้วยฮ่องไคร้                     
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
9 และ 28 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2530                                
7 มีนาคม พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.23 งานศึกษาวิจัยระบบนิเวศน ์
  ต้าบลป่าเมี่ยงและแมโ่ปง่  
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

15 มีนาคม พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 5.24 งานบริหารจัดการและ 
  กิจกรรมท่องเที่ยว  
  ต้าบลป่าเมี่ยง                
  อ้าเภอดอยสะเก็ด 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  : งานบริหารจัดการ
และกิจกรรมท่องเที่ยว                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

6. ปรับปรุงพื นทีป่่าไม้                                   
 บ้านแม่ตะไคร้ ตา้บลทาเหนือ              
 อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม     
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมป่าไม ้

 6.1 ปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนา 
  บ้านแม่ตะไคร้       
  ต้าบลทาเหนือ            
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

หน่วยงานรับผิดชอบ  :                            
ส้านักพระราชวัง 

7. พัฒนาเบ็ดเสร็จบา้นขอบด้ง                  
 7.1 พัฒนาเบ็ดเสร็จ  
  ต้าบลม่อนปิน่ อ้าเภอฝาง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ประโยชน์ของโครงการ :   
26 ครัวเรือน  1 หมู่บ้าน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กองทัพภาคที่ 3 

 7.2 จัดหาน ้าบ้านขอบด้ง              
  ต้าบลม่อนปิน่ อ้าเภอฝาง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

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

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กองทัพบก 

8. พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้า 
 สาขาแม่ปงิอันเนื่อง              
 มาจากพระราชด้าร ิ
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  สร้างถนนและ 
อ่างเก็บน ้า 
ประโยชน์ของโครงการ : 70,000  ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 8.1 สร้างถนนและอ่างเก็บน ้า  
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ประโยชน์ของโครงการ :  70,000  ไร่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
กรมชลประทาน 
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 8.2 เกษตรอาหารกลางวันบริเวณ
  รอยต่อ อ้าเภอจอมทอง     
  อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  
  และอ้าเภอบ้านโฮ่ง  
  จังหวัดล้าพนู ในเขตพื นที่                             
  ต้าบลหนองปลาสวาย                    
  อ้าเภอบ้านโฮ่ง ต้าบลแม่สอย  
  ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอจอมทอง  
  และต้าบลบ้านตาล               
  อ้าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ  : สวัสดิการสังคม 
ประโยชน์ของโครงการ :  19 หมู่บ้าน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 8.3 ก่อสร้างระบบส่งน า้  
  บริเวณรอยต่อ           
  อ้าเภอจอมทอง  อ้าเภอฮอด  
  จังหวัดเชียงใหม่ และ 
  อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลา้พนู 
  ในเขตพื นที่ต้าบลแม่สอย  
  ต้าบลบ้านแปะ อ้าเภอ 
  จอมทอง ต้าบลบ้านตาล  
  ต้าบลฮอดและตา้บลหนอง
  ปลาสวาย อ้าเภอบ้านโฮ่ง  
  จังหวัดเชียงใหม่            

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร ่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 8.4 งานก่อสร้างแหลง่น า้  
  บ้านห้วยม่วง ห้วยปุ๊  
  ต้าบลแมส่อย อ้าเภอ 
  จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
  บ้านหนองสูน ตา้บลหนอง
  ปลาสวาย อา้เภอบ้านโฮ่ง  
  จังหวัดล้าพนู 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 

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

 8.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  การใช้ที่ดิน บ้านห้วยม่วง 
  ฝั่งซ้าย ตา้บลแม่สอย                
  อ้าเภอจอมทอง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ  :  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้ที่ดนิ 
ประโยชน์ของโครงการ :   
70,000 ไร่  1,720 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมป่าไม้    
กรมที่ดิน 
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 8.6 สร้างบา้นพักและลาดยาง  
  บ้านห้วยเขียว บา้นหนองสูน 
  ต้าบลหนองปลาสวาย  
  อ้าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลา้พนู 
  บ้านห้วยน ้าปุ๊ ต้าบลแมส่อย 
  อ้าเภอจอมทอง   

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

 8.7 พัฒนาพื นที่เกษตรน า้ฝน  
  บ้านห้วยฝาง ต้าบลแม่สอย                  
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :   
60 ครัวเรือน  1 หมู่บ้าน  300 คน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 8.8 งานพฒันาแหล่งน า้  
  บ้านห้วยม่วง ต้าบลแม่สอย   
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 8.9 ท้านบดินระบบส่งน ้า 
   สระเก็บน ้า บ้านห้วยม่วง  
  ต้าบลแมส่อย  
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 

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

 8.10 พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้า 
  สาขาแม่ปงิอันเนื่องมา  
  จากพระราชดา้ร ิ               
  บ้านห้วยพัฒนา ต้าบลแม่สอย             
  อ้าเภอจอมทอง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

(ฎีกา)                           
10 มกราคม พ.ศ. 2527 

ลักษณะโครงการ  : วางโครงการ 
อ่างเก็บน ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมป่าไม ้

 8.11 ส่งเสริมการเลี ยงไก่ไข ่
  ของกลุ่มเยาวชนแม่สอย  
  บ้านวังน ้าหยาด ต้าบลแม่สอย                 
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    
สยามมกุฎราชกุมาร             

17 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ  : ส่งเสริมอาชีพเลี ยง
ไก่ไข่              
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมปศุสัตว์ 

 8.12 สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟา้ 
  พร้อมระบบส่งน ้า       
  บ้านห้วยฝาง ต้าบลแม่สอย  
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

28 มกราคม พ.ศ. 2548 

ลักษณะโครงการ  : สถานสีูบน า้ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 8.13 สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟา้ 
  พร้อมระบบส่งน ้า     
  บ้านม่อนหิน บา้นบ่วงเปา 
  ต้าบลบ้านแปะ               
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  : สถานสีูบน า้ 
พร้อมระบบ   
ประโยชน์ของโครงการ : 1,290 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
กรมชลประทาน 
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 8.14 สถานีสบูน า้ด้วยไฟฟา้ 
  พร้อมระบบส่งน ้า    
  บ้านดงเย็น ตา้บลบา้นแปะ  
  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  : สถานสีูบน า้ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 1,500 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

9. พัฒนาพื นที่ห้วยลานอันเนื่องมา  
 จากพระราชดา้ร ิ

  

 9.1 ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 
  ห้วยลาน บ้านปาง                     
  ต้าบลออนใต้                 
  อ้าเภอสันก้าแพง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : อ่างเก็บน า้ 
ประโยชน์ของโครงการ : 4,000 ไร่ 
344 ครัวเรือน 2,335 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

 9.2 ปลูกปา่และพฒันา 
  การเกษตร บ้านปง  
  ต้าบลออนใต้  
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

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

 9.3 ส่งเสริมและพฒันา 
  ด้านการประมง             
  บ้านปง ตา้บลออนใต้                      
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

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

 9.4 งานระบบส่งน า้ บา้นปง  
  ต้าบลออนใต้                    
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า  
ประโยชน์ของโครงการ :  344 
ครัวเรือน 6 หมู่บ้าน 2,353 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
ส้านักราชเลขาธิการ 

 9.5 แผนงานฟืน้ฟูสภาพปา่ 
  ต้นน า้และแผนงานการ 
  ด้าเนินงานขยายผล  
  ต้าบลออนใต้               
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530                                  

ลักษณะโครงการ  : ฟื้นฟูสภาพป่าตน้
น ้าและด้าเนนิงานขยายผล                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 

 9.6 แผนงานการดา้เนินงาน 
  ขยายผล ตา้บลออนใต้                 
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 

ลักษณะโครงการ  : ส่งเสริมอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 
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 9.7 ก่อสร้างฝายเก็บกักน า้  
  บ้านปง ตา้บลออนใต้              
  อ้าเภอสันก้าแพง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

 9.8 ศึกษาและจัดเก็บข้อมูล 
   บ้านปง ตา้บลออนใต้              
  อ้าเภอสันก้าแพง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ  : ศึกษาและจัดเก็บ
ข้อมูล 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 9.9 พัฒนาการประมง  
  บ้านปง ตา้บลออนใต้              
  อ้าเภอสันก้าแพง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมประมง 

 9.10 งานพฒันาปา่ไม้ บ้านปง  
  ต้าบลออนใต้               
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

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

 9.11 งานป่าไม้ บา้นปง  
  ต้าบลออนใต้  
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   กรมป่าไม ้

 9.12 ก่อสร้างฝายเก็บกักน า้ 
   บ้านปง  ตา้บลออนใต้          
  อ้าเภอสันก้าแพง 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

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

ลักษณะโครงการ  : ฝาย 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท 

 9.13 จัดซื อครุภัณฑ์  
  ต้าบลปงและออนใต้                      
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 9.14 แผนงานการดา้เนินงาน 
  ปรับปรุงแหล่งน ้า  
  แผนงานฟืน้ฟูสภาพปา่ 
  ต้นน า้ และแผนงานการ 
  ด้าเนินงานขยายผล  
  ต้าบลออนใต้              
  อ้าเภอสันก้าแพง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :   
12,500 ไร่ 
1,858  ครัวเรือน 5,361 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  
กรมชลประทาน 
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10. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้า 
 แม่แจ่มฯ 

(ฎีกา)  

 10.1 พัฒนาที่ดินตาม 
  พระราชดา้ริ (พัฒนาทีด่ิน 
  บ้านโม่งหลวง)  
  บ้านโม่งหลวง ต้าบลทา่ผา              
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

 10.2 สวนปา่สิริเจริญวัสสะ  
  บ้านโม่งหลวง ต้าบลทา่ผา  
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 41 หมู่บ้าน                            
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมป่าไม ้

 10.3 ปรับปรุงถนนปา่ไม้  
  อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                            
หน่วยงานรับผิดชอบ  : 
กรมป่าไม ้

 10.4 ปรับปรุงบ้ารุงดนิ  
  อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 10.5 ระบบปลูกพืชเศรษฐกิจ 
  แบบผสมผสาน- 
  แผนงานวิจัยการกสิกรรม  
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมวิชาการเกษตร           
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 10.6 ส่งเสริมการเลี ยงปลา  
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมประมง 

 10.7 งานอ้านวยการและ 
  บริหาร อ้าเภอแม่แจ่ม 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ  :  งานอ้านวยการ
และบริหาร  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :    
กองทัพภาคที่ 3 

 10.8 ชุมชนการเรียนรู้ 
   “สมเด็จย่า”                  
  บ้านสันเก๋ียง 
  ต้าบลช่างเคิ่ง             
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาส ราชนครินทร์                         

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :  กระจายโอกาส 
ทางการศึกษาให้ผู้ด้อยโอกาสใน 
ถิ่นทุรกันดาร                       
หน่วยงานรับผิดชอบ : 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

 10.9 พัฒนาลุ่มน า้แม่แจ่ม  
  อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ  :  สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :    
กรมป่าไม ้
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    10.10 ฝายทุ่งฝาท่า 
  พร้อมระบบส่งน ้า                  
  บ้านกองแขกใต้              
  ต้าบลกองแขก         
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

(ฎีกา)                          
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

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

 10.11 จัดหาน ้าช่วยเหลือ 
  ราษฎร บ้านโม่งน้อย                
  ต้าบลกองแขก        
  อ้าเภอแม่แจ่ม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ 

14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า  
ประโยชน์ของโครงการ :  400 ไร่ 
28 ครัวเรือน  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

11. พฒันาหมู่บ้านตามแนว 
 ชายแดนภาคเหนือ   
 อ้าเภอเชียงดาว เมือง  
 และเวียงแหง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   
3 มีนาคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ  :   ส่งเสริมอาชีพ 
การศึกษาและพฒันาคุณภาพชวีิต                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :    
กองทัพภาคที่ 3 

12. โครงการหลวงภาคเหนือ  
 (ปรับปรุงคุณภาพผลผลติมูลนธิิ 
 โครงการหลวง) ศูนยผ์ลิตผล 
 โครงการหลวง  ต้าบลแม่เหียะ  
 อ้าเภอเมือง ศูนย์พัฒนาโครงการ 
 หลวงขุนวาง ต้าบลแม่วิน                   
 อ้าเภอแม่วาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงคุณภาพ
ผลผลติ  โดยจัดซื อและติดตั งเครื่อง   
ท้าความเย็นด้วยระบบสุญญากาศ                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :  มูลนิธิโครงการ
หลวงสถาบนัวิจัยและพฒันาพื นที่สูง                       
ส้านักราชเลขาธิการ 

13. อนุรักษ์สภาพปา่ในพื นที ่
 อ้าเภออมก๋อยอันเนื่องมาจาก 
 พระราชดา้ริ 

  

 13.1 อนุรักษ์สภาพปา่ใน 
  พื นที่อ้าเภออมก๋อย                    
  อันเนื่องมาจาก 
  พระราชดา้ริ บ้านหลิม     
  ต้าบลอมก๋อย             
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ                 

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ  :   ป้องกันรักษา 
ป่าไมท้ี่มีสภาพอุดมสมบูรณ์                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่และพันธุ์พชื 

 13.2 อนุรักษ์สภาพปา่ใน 
  พื นที่อ้าเภออมก๋อย  
  บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ 
  ป่าอมก๋อย ยางเปียง            
  และแม่ตื่น อ้าเภออมก๋อย 

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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 13.2 ก่อสร้างสะพานข้าม 
  ล้าน า้ตื่น (ระหว่าง 
  บ้านห้วยหล่อดูกกับ 
  บ้านห้วยไม้หก)  
  บ้านห้วยไม้หก                  
  ต้าบลม่อนจองและ      
  บ้านห้วยหล่อดุก              
  ต้าบลแม่ตื่น อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนิีนาถ                 

4 มีนาคม พ.ศ. 2534 

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

 13.4 ฝายแม่เทย      
  บ้านห้วยหล่อดุก        
  ต้าบลแม่ตืน่             
  อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

 13.5 ฟื้นฟูอาชีพผู้บา้บัดรักษา
  ยาเสพติด  บ้านแมล่าน  
  ต้าบลยางเปยีง            
  อ้าเภออมก๋อย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

 13.6 พัฒนาแหล่งกล้วยไม ้
  เพื่อการอนุรักษ์          
  และท่องเที่ยวพื นที ่
  โครงการอนุรักษ์ 
  สภาพปา่ในพื นที่ 
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

16 เมษายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมป่าไม ้

 13.7 พัฒนาช่วยเหลือราษฎร         
  อันเนื่องมาจาพระราชดา้ริ 
  บ้านซิแบร ต้าบลแม่ตืน่               
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                     

- 

ลักษณะโครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพปา่  
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่และพันธุ์พชื 

 13.8 ก่อสร้างอาคารสถาน ี
  อนามัยบา้นซิแบร  
  บ้านซิแบร ต้าบลแม่ตืน่             
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ        

(ฎีกา)                                     
20 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ : สาธารณสุข                         
ประโยชน์ของโครงการ :  193 
ครัวเรือน  4 หมู่บ้าน 1,059 คน                   
หน่วยงานรับผิดชอบ :   ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 13.9 ช่วยเหลือราษฎร 
  บ้านทุ่งตน้งิ ว (พฒันา 
  ป่าไม)้ บา้นทุง่ต้นงิ ว  
  ต้าบลแม่ตืน่  
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

5 มีนาคม พ.ศ. 2544 

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

 13.10 ก่อสร้างระบบประปา 
  หมู่บ้าน บ้านแม่ตื่นน้อย                                       
  ต้าบลแม่ตืน่             
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ      
สยามมกุฎราชกุมาร         

15 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ  :  ระบบประปา
หมู่บ้าน                
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
กรมทรัพยากรน ้า 

 13.11 สนับสนนุกิจกรรมการ 
  ปลูกข้าวในพื นที่ 
  โครงการตามพระราชด้าร ิ          
  จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา 
  และนา่น (สนบัสนุน 
  กิจกรรมการปลูกข้าวใน
  พื นที่โครงการ  
  ตามพระราชด้าริ)  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                       

- 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร  
(ปลูกข้าว)               
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
ส้านักราชเลขาธิการ 

  สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงฯ สะจุก-สะเกี ยง             
  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ               
  จังหวัดนา่น โครงการพฒันา 
  บ้านกอก-บ้านจนูฯ  
  อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน                  
  บ้านป่าไม้แผนใหม่      
  บ้านนาศิริ  อ้าเภอ 
  เชียงดาว สถานีพฒันา  
  การเกษตรที่สูงฯ 
  บ้านสันตสิุข อ้าเภอปง  
  สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงฯ บา้นนาเกียน                 
  อ้าเภออมก๋อย             
  จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 13.12 พัฒนาปา่ไม ้
  ตามพระราชด้าริ                     
  บ้านสบหาด ต้าบลแม่ตืน่               
  อ้าเภออมก๋อย 
 

- ลักษณะโครงการ :    อนุรักษ์และ 
ฟื้นฟูสภาพปา่ ต้นน ้าล้าธาร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

 13.13 พัฒนาพื นทีลุ่่มน า้แม่ลอบ 
  อันเนื่องมาจากพระราชดา้ร ิ            
  บ้านก๋องป๋อใต้           
  ต้าบลนาเกียน          
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                     
สยามบรมราชกุมาร ี                     

- 

ลักษณะโครงการ :  จัดท้าแนวกันไฟ                         
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมป่าไม ้
 

 13.14 ฝายห้วยปสิะหลง 
  พร้อมระบบส่งน ้า  
  บ้านปิสะหลง                   
  ต้าบลม่อนจอง           
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

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

 13.15 งานปรับปรุงระบบส่งน ้า 
  ฝายแม่ตื่นน้อย                   
  บ้านแม่ตืน่น้อย        
  ต้าบลแม่ตืน่  
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 

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

14. ห้วยฮักพัฒนา   
 14.1 พัฒนาพื นที ่               
  บ้านห้วยฮักพัฒนา                  
  ต้าบลหนองแหย่ง                     
  อ้าเภอสันทราย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                         

13 มีนาคม พ.ศ.  2534 

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

 14.2 ปรับปรุงดนิโดยใช้พืช 
  เศรษฐกิจ บ้านห้วยฮัก 
  พัฒนา ต้าบลหนองแหย่ง                    
  อ้าเภอสันทราย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

13 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : ปรับปรุงดิน                             
หน่วยงานรับผิดชอบ   :             
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 14.3 ส่งเสริมการเกษตร 
   บ้านห้วยฮักพัฒนา            
  ต้าบลหนองแหย่ง                     
  อ้าเภอสันทราย 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

13 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ลักษณะโครงการ : การเกษตร                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :         
กรมส่งเสริมการเกษตร 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 14.4 อนุรักษ์ดินและน ้า  
  บ้านห้วยฮักพัฒนา            
  ต้าบลหนองแหย่ง                  
  อ้าเภอสันทราย 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

15. อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ใน 
 เขตป่าสงวนแห่งชาติ                
 ป่าแม่สะเมิง 

  

 15.1 อนุรักษ์สภาพปา่ไม้ใน 
  เขตป่าสงวนแห่งชาติ  
  บ้านแม่ตงุติง                 
  ต้าบลแมส่าบ                  
  อ้าเภอสะเมิง 

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  :    รักษาปา่ไม้ที่
ยังคงมีสภาพอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ถูก
ท้าลาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 
 

 15.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ 
  ป่าไม้บริเวณ บ้านป่าสะเมิง  
  ต้าบลยั งเมิน อ้าเภอสะเมิง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

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

 15.3 อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ 
  ป่าไม้ในเขตป่าสงวน 
  แห่งชาติ ปา่แม่สะเมิง  
  (อนุรักษ์ดินและน ้า  
  และงานอนุรักษ์และ 
  ฟื้นฟูสภาพปา่ไม้)        
  ต้าบลยั งเมิน อ้าเภอสะเมิง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

12 มีนาคม พ.ศ. 2535 

ลักษณะโครงการ : การเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม  
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 15.4 พัฒนาปา่ไม ้
  ตามพระราชด้าริ                       
  ต้าบลยั งเมิน  
  อ้าเภอสะเมิง 

- ลักษณะโครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎร  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

16. ฟื้นฟูสภาพปา่พื นที ่
 อ้าเภอไชยปราการและ 
 ข้างเคียง 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 16.1 ฟื้นฟูพื นที่              
  อ้าเภอไชยปราการและ 
  ข้างเคียง (พื นที่ 1)                  
  ต้าบลหนองบัวและ               
  ศรีดงเย็น อ้าเภอไชยปราการ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

- 

ลักษณะโครงการ :  รักษาป่าไม้ที่ยังคงมี
สภาพอุดมสมบูรณไ์ม่ให้ถูกท้าลาย  
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

 16.2 ฟื้นฟูพื นที่             
  อ้าเภอไชยปราการและ 
  ข้างเคียง (พื นที่ 2)            
  ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

- 

ลักษณะโครงการ :  ฟื้นฟูสภาพป่า 
ต้นน า้ล้าธาร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :        
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

 16.3 งานพฒันาที่ดนิ  
  (อนุรักษ์ดินและน ้า)  
  บ้านหนองบัว 
  ต้าบลเมืองคอง               
  อ้าเภอเชียงดาว 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร 
ประโยชน์ของโครงการ :  500  ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :          
กรมพัฒนาที่ดนิ 

 16.4 จัดหาน ้าช่วยเหลือ 
  ราษฎรบ้านห้วยจะค่าน  
  เพิ่มเติม บ้านห้วยจะคา่น             
  ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

29 มิถุนายน พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า 
ประโยชน์ของโครงการ :  120 ไร่                             
81 ครัวเรือน 256 คน                                 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

 16.5 ช่วยเหลือการประกอบ 
  อาชีพการเกษตรของ 
  ราษฎรบ้านห้วยจะค่าน          
  ต้าบลปิงโค้ง อ้าเภอเชียงดาว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ              

พ.ศ. 2540 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร  
หน่วยงานรับผิดชอบ   :       
ส้านักราชเลขาธิการ 

17. พัฒนาปา่ไม้อันเนื่องมาจาก 
 พระราชดา้ริ สวนป่าสิริกิติ์                 
 อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

19 กันยายน พ.ศ. 2539 

ลักษณะโครงการ  :     อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

 17.1 ส่งเสริมการเลี ยงเป็ดเทศ                
  อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

9 มีนาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ 
ประโยชน์ของโครงการ : 
2,200 ครัวเรือน  110 หมู่บ้าน    
หน่วยงานรับผิดชอบ  :  กรมปศุสัตว์ 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 17.2 ส้ารวจพื นที่งานพฒันา 
  ป่าไม้ อ้าเภอแม่แจ่ม 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                   

9 มีนาคม พ.ศ. 2542 

ลักษณะโครงการ : สิ่งแวดล้อม                       
หน่วยงานรับผิดชอบ  :            
ส้านักราชเลขาธิการ 

18. บ้านเล็กในป่าใหญ่บา้นขนุวิน  
 (งานอนุรักษ์ทรัพยากรปา่ไม้)                  
 บ้านขนุวิน ตา้บลแม่วิน                   
 อ้าเภอแม่วาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

19 มกราคม พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ :    แก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท้าลายป่าไม้ การทา้ไร่เลือ่นลอย 
ประโยชน์ของโครงการ :  
27 ครัวเรือน 122 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป์่าและพนัธุ์พืช 

 18.1 ทดสอบและพัฒนาพชื 
  เศรษฐกิจ บ้านขุนวนิ  
  ต้าบลแม่วนิ                
  อ้าเภอแม่วาง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

19 มกราคม พ.ศ. 2543 

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

19. สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร 
 ป่าไม้ และสิง่แวดล้อม 
 ตามพระราชด้าร ิ
 บ้านแปกแซม 

  

 19.1 สถานีสาธิตและ 
  ถ่ายทอดการเกษตร  
  บ้านลือซอแปกแซม                 
  ต้าบลเปียงหลวง              
  อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                    

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

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

 19.2 สถานีสาธิตและถ่ายทอด 
  การเกษตร ป่าไม้ และ 
  สิ่งแวดล้อมตามพระราชดา้ริ              
  บ้านแปกแซม 
  ต้าบลเปียงหลวง            
  อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 

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

 19.3 กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ 
  ตามพระราชด้าริ  
  บ้านแปกแซม  
  ต้าบลเปียงหลวง                 
  อ้าเภอเวียงแหง 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ         

(ฎีกา)                                
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
ส้านักราชเลขาธิการ 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 19.4 กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ 
  ตามพระราชด้าริ  
  (พัฒนากัญชงเป็นพชื 
  เศรษฐกิจใหม่ตาม 
  พระราชดา้ริ) บ้านแปกแซม                 
  ต้าบลเปียงหลวง            
  อ้าเภอเวียงแหง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ   

(ฎีกา)                   
 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

ลักษณะโครงการ  :     การเกษตร                       
หน่วยงานรับผิดชอบ  :        
ส้านักราชเลขาธิการ 

20. บ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผา้ห่มปก 
 (พัฒนาเกษตรอนุรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อม) พื นที่ลุ่มน ้าแม่สาว           
 ดอยผ้าห่มปก  ต้าบลแม่สาว                  
 อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

12 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  สิ่งแวดล้อม 
ประโยชน์ของโครงการ : 200 ไร่                                 
21 ครัวเรือน                                     
หน่วยงานรับผิดชอบ   :       
ส้านักราชเลขาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 20.1 ปรับปรุงและซ่อมแซม 
  หลังคาบา้นพัก พื นที ่
  ลุ่มน ้าแมส่าว ดอยผา้ห่มปก               
  อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

12 มกราคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :   ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก  
ประโยชน์ของโครงการ :   
41 ครัวเรือน                
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
ส้านักราชเลขาธิการ 

 20.2 ธนาคารไม้ฟืน-ไม้ใช ้
  สอยตามพระราชด้าริ  
  โครงการบ้านเล็กในปา่ 
  ใหญ่ตามพระราชดา้ริ 
  ดอยผ้าห่มปก               
  อ้าเภอแม่อาย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

26 มีนาคม พ.ศ. 2546 

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

21. สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง 
 ดอยแบแล 

  

 21.1 พัฒนาการเกษตรที่สูง  
  บ้านขนุอม-แฮดนอก  
  ต้าบลสบโขง อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ               
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
ส้านักราชเลขาธิการ  

 21.2 งานพฒันาปา่ไม ้ 
  บ้านดอยแบแล-ดอยอมแฮด 
  ต้าบลสบโขง  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ  :   สิ่งแวดลอ้ม 
ประโยชน์ของโครงการ :   
92 ครัวเรือน 588 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 21.3 สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงดอยแบแล                    
  บ้านดอยแบแล-ดอยอมแฮด  
  ต้าบลสบโขง อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ                
ประโยชน์ของโครงการ :   
92 ครัวเรือน                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  :กองทัพภาคที่ 3     
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 21.4 สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงดอยแบแล                
  บ้านดอยแบแล-ดอยอมแฮด  
  ต้าบลสบโขง อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

7 มีนาคม พ.ศ. 2545 

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

 21.5 งานดา้นการเกษตร 
  สถานีพฒันาการเกษตร 
  ที่สูงดอยแบแล  
  อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                  

- 

ลักษณะโครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมกับฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม             
หน่วยงานรับผิดชอบ :    
กรมวิชาการเกษตร 

 21.6 งานอนุรักษ์ฟืน้ฟ ู
  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  และสิ่งแวดล้อม  
  สถานีพฒันาการเกษตรที่สูง 
  ดอยแบแล อ้าเภออมก๋อย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ            

- 

ลักษณะโครงการ  : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ร่วมกับฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม                   
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 21.7 ก่อสร้างบ่อเก็บน ้า 
  ให้กับสถานีพัฒนาการ 
  เกษตรที่สูงดอยแบแล                      
  (งานจัดหาน า้เพิ่มเติม)     
  บ้านขนุอมแฮด ต้าบลสบโขง                 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

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

ลักษณะโครงการ : พัฒนาแหลง่น ้า             
ประโยชน์ของโครงการ :   
134 ครัวเรือน  580 คน           
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

22. พัฒนาพื นที่อา้เภอดอยเต่า 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ 

  

 22.1 พัฒนาอันเนื่องมาจาก  
  พระราชดา้ริเพื่อแก้ไข 
  ปัญหาภัยแล้งพื นที่ดอยเต่า 
  บ้านแมบ่วนเหนือ แม่ตูบ 
  แม่บวนใต้และโปง่โค้ง  
  ต้าบลโปงทุ่ง  อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ
ป่าตน้น า้ล้าธาร                            
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมป่าไม้   
กรมชลประทาน  กรมส่งเสริมการเกษตร         
กรมการพัฒนาชุมชน    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 22.2 งานฟืน้ฟูทรัพยากร  
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ต้าบลโปงทุ่ง อ้าเภอดอยเต่า 
 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

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

 22.3 งานสร้างสมดุลของการ 
  ใช้ประโยชน์และการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากร  
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  บ้านแมบ่วนเหนือ-แม่บวนใต้ 
  ต้าบลโปงทุ่ง อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

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

 22.4 งานส่งเสริมอาชีพการ 
  เลี ยงสัตว์ บา้นแมบ่วนเหนือ- 
  แม่บวนใต้ บา้นโปงทุ่ง  
  ต้าบลโปงทุ่ง อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ส่งเสริมอาชีพ                       
หน่วยงานรับผิดชอบ :           
ส้านักราชเลขาธิการ 

 22.5 ก่อสร้างสถานสีูบน ้า 
  ด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน า้ 
  บ้านหนองบัวค้า  
  ต้าบลท่าเดื่อ อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

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

 22.6 งานก่อสร้างสถานีสูบน ้า 
  บ้านทรายมูล-วังหม้อ 
  ต้าบลบ้านแอ่น                
  อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  สถานีสบูน า้  
ประโยชน์ของโครงการ :   
2,000 ไร่  285 ครัวเรือน                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน      

 22.7 แผนงานสง่เสริมอาชีพ 
  ราษฎรบ้านแม่บวนเหนือ         
  บ้านแม่ตบู บา้นแม ่
  บวนใต้ บา้นโปงโค้ง  
  ต้าบลโปงทุ่ง บ้านแปลง 1  
  บ้านแปลง 4  ต้าบล 
  มืดกา และบา้น แปลง 8  
  บ้านแปลง 5 ต้าบลท่าเดื่อ  
  อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  ส่งเสริมอาชีพ               
ประโยชน์ของโครงการ : 1,045 
ครัวเรือน 8 หมู่บ้าน 3,305 คน                       
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมการพัฒนาชุมชน 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

 22.8 แผนงานส่งเสริมการเลี ยงปลา 
  กินพืช บ้านแมบ่วนเหนือ  
  บ้านแม่ตบู บา้นแมบ่วนใต้ 
  บ้านโปงโค้ง ตา้บลโปงทุ่ง            
  บ้านแปลง 1 บ้านแปลง 4  
  ต้าบลมดืกา และบ้านแปลง 
  8 บ้านแปลง 5 ต้าบลท่าเดื่อ  
  อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

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

 22.9 แผนงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
  บ้านแมบ่วนเหนือ          
  บ้านแม่ตบู บา้นแมบ่วนใต้ 
  บ้านโปงโค้ง ตา้บลโปงทุ่ง  
  บ้านแปลง 1 บ้านแปลง 4  
  ต้าบลมดืกา และบา้นแปลง 8 
  บ้านแปลง 5 ต้าบลท่าเดื่อ  
  อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

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

 22.10 จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร 
  บ้านแม่ตบู (อ่างเก็บน ้า 
  ห้วยผาจ้อ พร้อมระบบ 
  ส่งน า้) บา้นแม่ตบู                 
  ต้าบลโปง่ทุ่ง อ้าเภอดอยเต่า 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ                 

30 มกราคม พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ  :  อ่างเก็บน า้ 
พร้อมระบบ 
ประโยชน์ของโครงการ : 250 ครัวเรือน 
600 ไร่                       
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมชลประทาน 

23. เกษตรวิชญา (พฒันาพื นทีส่วน 
 บ้านกองแหะ)  บ้านกองแหะ  
 ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร            

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งน ้า  
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมป่าไม้ 

 23.1 งานพฒันาโครงสรา้งพื นฐาน  
  บ้านกองแหะ ตา้บลโปง่แยง  
  อ้าเภอแม่ริม 
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร                

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :   พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรให้ 
ได้ผลผลิตที่คุณภาพสงู                           
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน 

 23.2 งานกลา้ไม้แนวกันไฟปา่ 
  ปลูกปา่ชุ่มน ้า ป่าใชส้อย  
  บ้านกองแหะ ตา้บลโปง่แยง  
  อ้าเภอแม่ริม 
 
 
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร               

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :    การเกษตร                               
หน่วยงานรับผิดชอบ :   กรมป่าไม ้
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 23.3 งานส่งเสริมการปลูกพชืผัก
  ปลอดสารพษิ บา้นกองแหะ 
  ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร                

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  :                  
ส่งเสริมผักปลอดสารพิษ        
หน่วยงานรับผิดชอบ  :   
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 23.4 ธนาคารอาหารชุมชน 
   บ้านกองแหะ ตา้บลโปง่แยง  
  อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร               

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ  : ธนาคารอาหาร                     
หน่วยงานรับผิดชอบ  : ส้านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 23.5 พัฒนาโครงสร้าง  
  บ้านกองแหะ   
  ต้าบลโปง่แยง  
  อ้าเภอแม่ริม 
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร            

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ   :  เป็นศูนยฝ์ึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง 
การเกษตรบนพื นทีสู่งเพื่อให้เกษตรกร  
ที่สนใจนา้ไปพฒันาอาชีพดา้นการเกษตร 
ให้ได้รับผลผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ น       
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน 

 23.6 พัฒนาพื นที่และถ่ายทอด 
  เทคโนโลยี บ้านกองแหะ  
  ต้าบลโปง่แยง อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร               

21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 

ลักษณะโครงการ :  การเกษตร                  
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมส่งเสริมการเกษตร 

24. จัดหาน ้าสนบัสนุนโครงการส่งเสริม
 การเลี ยงไก่ของกลุ่มเยาวชนแมส่อย 
 (ส่งเสริมการเลี ยงไกไ่ข่เยาวชน) 
 บ้านวังน า้หยาด ตา้บลแม่สอย              

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ   
สยามมกุฎราชกุมาร              

17 มกราคม พ.ศ. 2546 

ลักษณะโครงการ :   ส่งเสริมอาชีพ 
เลี ยงไก่ไข่              
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
กรมปศุสัตว์ 

 24.1 ขยายเขตระบบจา้หน่าย 
  ไฟฟ้าให้เกษตรกรในเขต 
  อ้าเภอจอมทอง บ้านสบแจ่ม
  ฝั่งซ้าย ตา้บลบา้นแปะ  
  บ้านห้วยห้า ห้วยพฒันา  
  (ห้วยส้ม)  ใหม่สารภีและ 
  แม่สอย  อ้าเภอจอมทอง 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ      

(ฎีกา)                            
28 มกราคม พ.ศ. 2548              
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

ลักษณะโครงการ :  ขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร                  
ประโยชน์ของโครงการ : 7 หมู่บ้าน 
1,013 คน 
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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25. พัฒนาพื นทีลุ่่มน า้แม่งอน 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ   

  

 25.1 งานอนุรักษ์ทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ป่าไม้ ดินและน า้  
  บ้านห้วยห้อมและ 
  ใหม่ทุ่งเจริญ ต้าบลแม่งอน                        
  บ้านล้องอ้อและ ต้นส้าน  
  ต้าบลแมสู่น อ้าเภอฝาง  
  ต้าบลหนองบัว ปงต้า               
  อ้าเภอไชยปราการ    

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 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรมป่าไม้                    
กรมทรัพยากรธรณี 

 25.2 แผนงานฟืน้ฟูสิ่งก่อสร้าง 
  สาธารณะและโครงสร้าง 
  พื นฐาน บา้นห้วยห้อม  และ
  ใหม่ทุ่งเจริญ ต้าบลแม่งอน 
  บ้านล้องอ้อและต้นส้าน  
  ต้าบลแมสู่น 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                    
สยามบรมราชกุมารี              

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

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

 25.3 แผนงานจัดการการใช ้
  ประโยชน์ที่ดนิ  
  บ้านห้วยห้อม                    
  และใหม่ทุ่งเจริญ                           
  ต้าบลแมง่อน บา้นล้องอ้อ                 
  และต้นส้าน ต้าบลแม่สนู 

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  
  ต้าบลแมง่อน บ้านล้องอ้อ 
  และต้นสาน ต้าบลแม่สนู              

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                          
  ต้าบลแมง่อน บา้นล้องอ้อ                  
  และต้นส้าน ต้าบลแม่สนู 

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  :          
ส้านักงานจงัหวัดเชียงใหม่ 
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26. ความร่วมมือระหว่างมูลนธิิชัย 
 พัฒนา–สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 โป่งน ้าร้อน ตา้บลโปง่น า้ร้อน           
 อ้าเภอฝาง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                      
สยามบรมราชกุมาร ี                    

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 

ลักษณะโครงการ : แปลงทดลองสาธิต
ไม้เศรษฐกิจ จัดท้าเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติให้ชาวบ้านและเยาวชน                
หน่วยงานรับผิดชอบ :  กรมป่าไม ้

 26.1 ความร่วมมือระหว่าง 
  มูลนิธิชยัพัฒนาและ 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  (ฝาง) ต้าบลโป่งน ้าร้อน   
  อ้าเภอฝาง 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

- 

ลักษณะโครงการ  :  พัฒนาศักยภาพ
การผลิตพืชและระบบการปลูกพืชเพื่อ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน พฒันาศกัยภาพ
การปลูกข้าว และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร           
หน่วยงานรับผิดชอบ  :                
ส้านักงานมลูนิธชิัยพฒันา  
กรมวิชาการเกษตร   กรมชลประทาน                    
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

27.ขยายผลเรือหางกุดสู่ชุมชน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
18 เมษายน 2546 

 

ลักษณะโครงการ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ส ม ร รถ น ะ ข อ ง เรื อ แ ล ะ ข ย า ย ผ ล
เครื่องยนต์เรือหางกุดสู่ชุมชน 
ประโยชน์โครงการ: เป็นการขยายผล
เครื่องเรือหางกุด ในการเพิ่มสมรรถนะ
ของเรือ ประเภทต่างๆ สู่ชุมชนและเป็น
การลดมลภาวะเป็นพิษทางน ้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอนุบาลสัตว์น ้ าของ
อุปกรณ์เติมอากาศใต้ผิวน ้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กระทรวงศึกษาธิการ 

27.1  ขยายผลการใช้ประโยชน์เรือ

หางกุดและเครื่องเรือหางกุด  

     คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

18 เมษายน 2546 

ลักษณะโครงการ  :  การขยายผล

นวัตกรรมการพัฒนาเรือหางกุดขนส่ง

มวลชนสู่การประมง การเพาะเลี ยง

ชายฝัง่และยานพาหนะเพื่อการขนส่ง

มวลชนทางน ้า,การขยายผลการใช้

ประโยชน์เครื่องเรือหางกุดเพื่อการ

เพาะเลี ยงสัตว์น า้/การเปรียบเทยีบระบบ

เติมอากาศใต้ผิวน ้าในการผลิตกุง้

ก้ามกรามเพื่อเป็นอาหารปลอดภัย 
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  ประโยชน์ของโครงการ : สามารถรักษา

คุณภาพน ้าและเพิ่มประสิทธิภาพน ้าใน

แหล่งน ้าสาธารณะขนาดเล็กในชุมชน 

ตลอดจนสามารถใช้งานร่วมกับระบบ

บ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็กโดยชุมชนเอง 

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

28. มูลนิธิโครงการหลวง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  

 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

 

ลักษณะโครงการ: ขนส่งสินค้าของ
เกษตรกรในพื นที่โครงการหลวง 
ประโยชน์ โครงการ: ท้าให้การขนส่ง
สินค้าของเกษตรกรในพื นที่ โครงการ
หลวง ซึ่งอยู่ในพื นที่ห่างไกล สามารถส่ง
ถึงลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็วลดความ
เสียหายของสินค้าทางการเกษตร 
หน่วยงานรับผิดชอบ :  
มูลนิธิโครงการหลวง 

29. พัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าแม่งอนอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
24 กันยายน 2550 
16 มิถุนายน 2551 

 

ลักษณะโครงการ: การพัฒนาพื นที่ เชิง
บูรณาการ 
ประโยชน์ โครงการ: ป้องกันและลด
ผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยและดิน
ถล่มในพื นที่ลุ่มน ้าแม่งอน เนื อที่ 66,875 
ไร่ ราษฎร 4,351 ครัวเรือน และสามารถ
พัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินและน ้า 
รวมทั งปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐาน
และพัฒนาอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: 
  - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 
  - กรมป่าไม้ 
  - กรมพัฒนาที่ดิน 
  - กรมชลประทาน 
  - กรมส่งเสริมการเกษตร 
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30. โครงการพระราชด้าริฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

ลักษณะโครงการ : ท้าฝนหลวง 
ประโยชน์โครงการ : ราษฎรที่ประสพภัย
แล้งได้รับฝน สามารถท้าการเกษตรได้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ: 
กองทัพอากาศ 

31. ปรับปรุงระบบจา้หนา่ยไฟฟา้  
 ดอยอ่างขาง  (พฒันาดอย 
 อ่างขาง)  ตา้บลม่อนปิน่ 
 อ้าเภอฝาง 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช                   

- 

ลักษณะโครงการ :  ปรับปรุงระบบ
จ้าหน่ายไฟฟา้  
หน่วยงานรับผิดชอบ   :       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

32. ขยายเขตไฟฟ้าให้โครงการ 
 แม่เย็นร่วมใจ อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิีนาถ              

2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 

ลักษณะโครงการ :  ขยายเขตไฟฟ้า                         
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

33. ศูนย์ส่งก้าลังบา้รุงโครงการ 
 อันเนื่องมาจากพระราชดา้ริ  
 (ภาคเหนือ)  (ศูนย์ส่งกา้ลัง 
 บ้ารุงโครงการ) หน่วยจัดการ     
 ป่าแม่ริม อ้าเภอแม่ริม 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ                 

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :  ศูนย์ส่งก้าลังบา้รุง
สนับสนนุการด้าเนนิงานในพื นที่
ภาคเหนือให้มีความคล่องตัวสูง                                        
หน่วยงานรับผิดชอบ  :           
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

 33.1ศูนย์ส่งก้าลังบา้รุง 
  โครงการอันเนื่องมา  
  จากพระราชดา้ริ (ภาคเหนือ)  
  หน่วยจัดการปา่แม่ริม 
  บ้านหม้อ  ต้าบลสันโป่ง                  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนิีนาถ               

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

ลักษณะโครงการ  :  
งานอ้านวยการและบริหาร  
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พชื 

34. ก่อสร้างและปรบัปรุงอาคาร 
 ทรงงาน ส้านักงานชลประทานที่ 1    
 อ้าเภอเมือง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                   
สยามบรมราชกุมารี            

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 

ลักษณะโครงการ :  อาคารทรงงาน                    
หน่วยงานรับผิดชอบ :          
กรมชลประทาน 

35. ฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียน 
 ต้ารวจตระเวนชายแดน (ติดตั ง 
 ระบบไฟฟ้า) โครงการเกษตรแม่แตง 
 ต้าบลอนิทขิล  อ้าเภอแม่แตง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                 
สยามบรมราชกุมาร ี                  

11 มกราคม พ.ศ. 2533 

ลักษณะโครงการ :  ติดตั งระบบไฟฟา้ 
ประโยชน์ของโครงการ :   200 ไร่ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  :         
ส้านักงานตา้รวจแห่งชาติ 
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โครงการ/ที่ตั้ง พระราชด าริ/เม่ือวันที่ หมายเหตุ 

36.  ศูนย์ส่ งก้ าลั งบ้ ารุ งโครงการอัน
เนื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด้ า ริ 
(ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 

  

สมเด็จเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชนิีนาถ 

11 ภุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 

 

ลั กษณะของโครงการ : ส่ ง เส ริ ม ก า ร

ด้าเนินงาน 

ประโยชน์ของโครงการ : อ้านวยความ

สะดวกในการด้าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ : 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ 
และพันธุ์พืช 

37. ทดสอบระบบการเติมอากาศใต้ผิว

น ้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 

 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

18 เมษายน 2546 

ลักษณะโครงการ  :  ทดสอบระบบการ

เติมอากาศใต้ผิวน ้าที่ได้รับการปรับปรุง

ใหม่ ประโยชน์ของโครงการ : สามารถ

รักษาคุณภาพน ้าและเพิ่มประสิทธิภาพน ้า

ในแหล่งน ้าสาธารณะขนาดเล็กในชุมชน 

ตลอดจนสามารถใช้งานร่วมกับระบบ

บ้าบัดน ้าเสียชุมชนขนาดเล็กโดยชุมชนเอง 

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 




