






ผลิตพันธุ์ปลา (ตัว) 

หน่วยงานย่อย จังหวัด

ผลิตตามแผนปกติ ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

 (ส่งเสริมฯ และ

ให้ค้าแนะน้าฯ) 

(ราย)

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า (ส่งเสริมฯ 

และอบรม) 

(ราย)

ด้าน

เทคโนโลยี

การ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าใน

โรงเรียน 

(ราย)

ด้านการ

แปรรูปสัตว์

น้้า (ราย)

302,863,000 3,387 1,738 1,910 1,650 765 43 39,766,561

1 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นท่ี อ าเภออมก๋อย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 200,000 30 1 220,600

2 โครงการพัฒนาพื้นท่ีห้วยลาน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1,000,000 250 3 388,700

3 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1,000,000 300 3 336,300

4 โครงการเพาะเล้ียงกบ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 200,000 1 332,700

5 โครงการจดัต้ังฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง  บ้านขุนแตะ) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 400,000 220 244,700

6 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ห้วยแม่เกี๋ยง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 20 1 91,600

7 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ ่ (ฟ้าห่มปก)  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 50 1 269,700

8 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ ่(ดอยด า) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 25 1 472,700

9 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านนาศิริ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 64,200

10 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ ดอยม่อนล้าน ต.ป่าไหน่  อ.พร้าว จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 64,200

11 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ บ้านห้วยเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 64,400

12 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ บ้านลีซอเสาแดง ต.แจม่หลวง อ.แม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 65,400

13 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงบ้านนาเกียน จงัหวัดเชียงใหม่ (ศพจ.เชียงใหม่) ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 65,400

14 โครงการพัฒนาพื้นท่ีอ าเภอดอยเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ 500,000 0 40 0 0 0 0 140,800

 - ปจ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 40 82,700

 - ศพจ.เชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 500,000 58,100

15 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน  จงัหวัดเชียงใหม่ 500,000 50 0 0 0 0 1 160,300

 - ปจ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50 1 102,200

 - ศพจ.เชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 500,000 58,100

16 โครงการพัฒนาพื้นท่ีบ้านสวนกองแหะ  (เกษตกรวิชญา) ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ 0 0 40 0 0 0 1 137,700

 - ปจ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 40 1 137,700

17 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ดอยอมพาย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50,000 1 89,700

รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายการด้าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิประจ้าปี 2563 (ปรบัแผนและงบประมาณหลงั พรบ.โอน)
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ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง 8,685 ราย งบประมาณ 

หลังปรับโอนคืน
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จุดเรียนรู้

สาธติการ

เพาะเลี้ยง
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18 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวัดเชียงใหม่ 0 0 20 0 0 0 1 90,200

 - ปจ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 20 1 90,200

19 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ บ้านปางขอน  ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ศพจ.เชียงราย เชียงราย 25,000 10 43,400

20 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ บ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จงัหวัดเชียงราย ศพจ.เชียงราย เชียงราย 25,000 20 53,100

21 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จงัหวัดเชียงราย ศพจ.เชียงราย เชียงราย 25,000 10 48,200

22 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่ง ตามพระราชด าริ บ้านหว้ยหยวกป่าโซ ต.แมส่ลองใน อ.แมฟ่้าหลวง จงัหวัดเชียงราย 100,000 10 0 0 0 1 1 132,700

 - ปจ.เชียงราย ปจ.เชียงราย เชียงราย 1 1 47,100

 - ศพจ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย เชียงราย 100,000 10 85,600

23 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ ่บ้านห้วยหญา้ไซ ตามพระราชด าริ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จงัหวัดเชียงราย ศพจ.เชียงราย เชียงราย 25,000 20 62,700

24 โครงการธนาคารอาหารชุมชน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 400,000 20 74,900

25 โครงการจดัต้ังหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านส่วยอู จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 30 0 0 0 0 62,400

 - ปจ.แม่ฮ่องสอน ปจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 30 62,400

26 โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่อาว อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดล าพูน 300,000 0 140 0 0 6 0 222,200

 - ปจ.ล าพูน ปจ.ล าพูน ล าพูน 140 6 189,200

 - ศพจ.ล าพูน ศพจ.ล าพูน ล าพูน 300,000 33,000

27 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้ าบนพื้นท่ีสูง ภายใต้โครงการพระราชด าริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จงัหวัดน่าน 100,000 0 100 0 0 0 2 322,800

 - ปจ.น่าน ปจ.น่าน น่าน 100 1 195,700

 - ศพจ.น่าน ศพจ.น่าน น่าน 100,000 1 127,100

28 โครงการยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ต.แม่จนั อ.อุ้มผาง จงัหวัดตาก 0 47 0 0 0 0 0 76,800

 - ปจ.ตาก ปจ.ตาก ตาก 47 76,800

29 โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน จงัหวัดพิษณุโลก 0 0 190 0 0 1 0 234,280

 - ปจ.พิษณุโลก ปจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 190 1 0 234,280

30 โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน (คลองลาน)  จงัหวัดก าแพงเพชร ปจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 0 0 250 0 0 2 0 312,400

 - ปจ.ก าแพงเพชร ปจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 250 2 312,400
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31 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง บ้านป่าคา  ตามพระราชด าริ จงัหวัดก าแพงเพชร 100,000 20 0 0 0 1 0 100,200

 - ปจ.ก าแพงเพชร ปจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 20 1 36,000

 - ศพจ.ก าแพงเพชร ศพจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 100,000 64,200

32 โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าเข็ก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จงัหวัดเพชรบูรณ์ ศพจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 1,000,000 100 25 2 369,000

33 โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 1,200,000 282 166 0 0 11 4 1,877,018

33.1) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นท่ีลุ่มน้ าแม่สะงา อ.เมือง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 100,000 20 1 3 279,100

33.2) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นท่ีลุ่มน้ าปาย (ท่าโป่งแดง) อ.เมือง จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 100,000 20 1 1 162,700

33.3) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นท่ีลุ่มน้ าของ อ.ปางมะผ้า จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 100,000 36 1 141,300

33.4) โครงการ "รักษ์น้ าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน" พืน้ทีลุ่่มน้ าแม่สะมาด - ห้วยหมากลาง อ.เมือง และ อ.ขนุยวม จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 100,000 20 1 123,900

33.5) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าปิงน้อย อ.แม่แจม่ จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 40 1 140,400

33.6) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าแม่หาด อ.อมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0 22 0 0 0 0 0 55,200

 - ปจ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 22 55,200

33.7) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าแม่ค า อ.แม่ฟ้าหลวง จงัหวัดเชียงราย 100,000 10 0 0 0 2 0 139,000

 - ปจ.เชียงราย ปจ.เชียงราย เชียงราย 2 20,500

 - ศพจ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย เชียงราย 100,000 10 118,500

33.8) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดน่าน 300,000 100 0 0 0 0 0 332,800

 - ปจ.น่าน ปจ.น่าน น่าน 100 152,200

 - ศพจ.น่าน ศพจ.น่าน น่าน 300,000 180,600

33.9) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าภาค อ.ชาติตระการ จงัหวัดพิษณุโลก 100,000 0 70 0 0 1 0 233,418

 - ปจ.พิษณุโลก ปจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 70 1 111,078

 - ศปจ.พิษณุโลก ศปจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 100,000 122,340

33.10) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าลี อ.ท่าปลา จงัหวัดอุตรดิตถ์ 0 60 0 0 0 3 0 86,500

 - ปจ.อุตรดิตถ์ ปจ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 60 3 86,500
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33.11) โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ าหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จงัหวัดเลย 200,000 50 0 0 0 0 0 182,700

 - ปจ.เลย ปจ.เลย เลย 50 70,100

 - ศพจ.เลย ศพจ.เลย เลย 200,000 112,600

34 โครงการตามพระราชด าริ ของส านักราชเลขาธิการ (7 โครงการย่อย) 13,000,000 130 0 0 0 4 4 1,659,950

34.1) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปาย ตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1,000,000 20 163,250

34.2) โครงการศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตอง ตามพระราชด าริ จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 1,000,000 20 163,250

34.3) โครงการศูนย์อ านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1 83,600

34.4) โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด าริ จงัหวัดระยอง-ชลบุรี (ศปจ.ระยอง) ศปจ.ระยอง ระยอง 5,000,000 500,700

34.5) โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล จงัหวัดจนัทบุรี ปจ.จนัทบุรี จนัทบุรี 1 44,700

34.6) โครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาจงัหวัดสระแก้ว-ปราจนีบุรี อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สระแก้ว 5,000,000 50 0 0 0 4 1 512,100

 - ศพจ.สระแก้ว ศพจ.สระแก้ว สระแก้ว 5,000,000 50 1 487,100

 - ปจ.สระแก้ว ปจ.สระแก้ว สระแก้ว 4 25,000

34.7) โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 1,000,000 40 0 0 0 0 1 192,350

 - ปจ.เลย ปจ.เลย เลย 40 1 89,450

 - ศพจ.เลย ศพจ.เลย เลย 1,000,000 102,900

35 โครงการส่งเสริมและสาธิตการเล้ียงปลาในเขตพื้นท่ีอ าเภอละหานทราย จงัหวัดบุรีรัมย์ ศพก.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1,200,000 200 2 473,100

36 โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดมุกดาหาร ศพจ.มุกดาหาร มุกดาหาร 2,000,000 200 2 378,000

37 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดศรีสะเกษ ศพจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2,000,000 170 30 2 306,500

38 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ในสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง อ.เขื่องใน จ.อบุลราชธานี 0 0 0 0 0 0 1 50,650

 - ปจ.อุบลราชธานี ปจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 1 50,650

39 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านดอนม่วงพัฒนา จ.มุกดาหาร ปจ.มุกดาหาร มุกดาหาร 1 44,700

40 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  บ้านก าพี้  ต.ก าพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 0 0 0 0 0 0 1 108,900

 - ปจ.มหาสารคาม ปจ.มหาสารคาม มหาสารคาม 1 44,800

 - ศพจ.มหาสารคาม ศพจ.มหาสารคาม มหาสารคาม 64,100
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41 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง บา้นจันทร์ จ.อุดรธานี 0 0 27 0 0 0 1 80,600

 - ปจ.อุดรธานี ปจ.อุดรธานี อุดรธานี 27 1 80,600

42 โครงการพฒันาศัพยภาพระบบการจัดฟาร์มเกษตรผสมผสาน ตามแนว ปรัชญาเศรษกิจพอเพยีง ในพระราชด าริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้พชัรกิตติยาภา นเรนทริาเทพยวดี จ .อุดรธานี 2,000,000 0 10 0 0 2 1 281,400

 - ปจ.อดุรธานี ปจ.อดุรธานี อดุรธานี 10 2 1 71,800

 - ศพจ.อดุรธานี ศพจ.อดุรธานี อดุรธานี 2,000,000 209,600

43 โครงการจดัต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง บ้านค าตากล้า จ .สกลนคร ปจ.สกลนคร สกลนคร 1 44,700

44 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง บา้นทา่แร่ จ.สกลนคร ปจ.สกลนคร สกลนคร 1 44,700

45 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้ าในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ศพจ.พระนครศรีฯ พระนครศรีอยุธยา 300,000 20 1 170,200

46 โครงการสาธิตการเล้ียงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จงัหวัดฉะเชิงเทรา ศพจ.ชลบุรี ชลบุรี 4,400,000 120 537,100

47 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดจนัทบุรี ศูนย์ฯคุ้งกระเบน จนัทบุรี 5,000,000 150 3 1,283,600

48 โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชด าริ จงัหวัดราชบุรี 0 20 0 0 0 2 0 84,600

 - ปจ.ราชบุรี ปจ.ราชบุรี ราชบุรี 20 2 84,600

49 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดเพชรบุรี 1,500,000 120 0 0 0 4 0 327,495

 - ปจ.เพชรบุรี ปจ.เพชรบุรี เพชรบุรี 120 4 118,550

 - ศปจ.เพชรบุรี ศปจ. เพชรบุรี เพชรบุรี 1,500,000 208,945

50 โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จงัหวัดเพชรบุรี 1,000,000 40 0 0 0 0 0 162,505

 - ปจ.เพชรบุรี ปจ.เพชรบุรี เพชรบุรี 40 70,050

 - ศปจ.เพชรบุรี ศปจ. เพชรบุรี เพชรบุรี 1,000,000 92,455

51 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นท่ีรอยต่อ 5 จงัหวัด (ภาคตะวันออก) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 0 0 240 0 0 0 0 430,800

 - ปจ.ชลบุรี ปจ.ชลบุรี ชลบุรี 30 69,400

 - ปจ.ระยอง ปจ.ระยอง ระยอง 30 69,400

 - ปจ.จนัทบุรี ปจ.จนัทบุรี จนัทบุรี 30 69,400

 - ปจ.ฉะเชิงเทรา ปจ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 50 90,400

 - ปจ.สระแก้ว ปจ.สระแก้ว สระแก้ว 100 132,200
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52 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3,000 48 0 0 0 0 3 556,570

 - ปจ.กาญจนบุรี ปจ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 48 67,070

 - สพท.ตราด สพท.ตราด ตราด 1,000 145,500

 - ศพช.ระยอง ศพช.ระยอง ระยอง 2,000 209,700

 - ศพม.ระยอง ศพม.ระยอง ระยอง 1 44,800

 - ศพจ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย เชียงราย 1 44,700

 - ศพจ.สตูล ศพจ.สตูล สตูล 1 44,800

53 โครงการอ่างเก็บน้ าคลองบึง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 30 0 0 0 0 69,400

 - ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 30 69,400

54 โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดกาญจนบุรี 0 0 20 0 0 0 0 52,070

 - ปจ.กาญจนบุรี ปจ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 20 52,070

55 โครงการจดัการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชน อ าเภอปะทิว จงัหวัดชุมพร 1,000,000 10 0 0 0 0 0 553,000

 - ศพม.ชุมพร ศพม.ชุมพร ชุมพร 1,000,000 10 553,000

56 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปู ป่าทุ่งทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดกระบี่ 150,000,000 60 0 0 0 0 0 777,700

 - ปจ.กระบี่ ปจ.กระบี่ กระบี่ 60 172,100

 - ศูนย์ฯ ปู (ศูนย์ฯ อันดามันสตูล) ศูนย์ฯ กระบี่ กระบี่ 150,000,000 605,600

57 โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดนครศรีธรรมราช 5,000,000 0 170 0 0 0 1 1,026,300

 - ปจ.นครศรีธรรมราช ปจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 150 188,700

 - ศูนย์ฯ ปากพนังฯ ศูนย์ฯ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 5,000,000 1 778,100

 - ปจ.พัทลุง ปจ.พัทลุง พัทลุง 20 59,500

58 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ ต าบลคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา ศพจ.สงขลา สงขลา 1 112,600

59 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านควนหรัน อ าเภอสะบ้าย้อย จงัหวัดสงขลา ศพจ.สงขลา สงขลา 1 64,100

60 โครงการจฬุาภรณ์พัฒนา 6  จงัหวัดปัตตานี ศพจ.ปัตตานี ปัตตานี 2,000,000 130 4 1 379,300

61 โครงการสาธิตและเพาะพันธ์ุปลาหน้าพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์  จงัหวัดนราธิวาส ศพจ.นราธิวาส นราธิวาส 3,000,000 260 7 548,700

62 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จงัหวัดนราธิวาส ศพจ.นราธิวาส นราธิวาส 3,000,000 250 375,600



ผลิตพันธุ์ปลา (ตัว) 

หน่วยงานย่อย จังหวัด

ผลิตตามแผนปกติ ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

 (ส่งเสริมฯ และ

ให้ค้าแนะน้าฯ) 

(ราย)

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า (ส่งเสริมฯ 

และอบรม) 

(ราย)

ด้าน

เทคโนโลยี

การ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าใน

โรงเรียน 

(ราย)

ด้านการ

แปรรูปสัตว์

น้้า (ราย)

เป้าหมายการด้าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิประจ้าปี 2563 (ปรบัแผนและงบประมาณหลงั พรบ.โอน)

ประมง

โรงเรียน 

(แห่ง)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง 8,685 ราย งบประมาณ 

หลังปรับโอนคืน

 (บาท)
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้

จุดเรียนรู้

สาธติการ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้า (แห่ง)

63 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดปัตตานีและนราธิวาส 45,000,000 0 0 0 0 1 0 2,216,000

 - ศพช.ปัตตานี ศพช.ปัตตานี ปัตตานี 20,000,000 985,700

 - ศพช.นราธิวาส ศพช.นราธิวาส นราธิวาส 25,000,000 1 1,230,300

64 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น้ าจดืของไทย 54 หน่วยงาน 54 หน่วย 45,255,000 0 0 0 0 0 0 6,991,776

 - ศพจ.เชียงใหม่ 500,000 114,500

 - ศพจ.แม่ฮ่องสอน 1,000,000 163,000

 - ศปจ.พะเยา 1,000,000 171,700

 - ศพจ.เชียงราย 1,100,000 326,000

 - ศปจ.ล าปาง 700,000 126,100

 - ศพจ.แพร่ 500,000 83,000

 - ศพจ.น่าน 1,000,000 273,500

 - ศปจ.ตาก 500,000 128,000

 - ศปจ.พิษณุโลก 1,000,000 182,360

 - ศพจ.พิจติร 500,000 77,600

 - ศพจ.เพชรบูรณ์ 1,000,000 174,600

 - ศพก.อุตรดิตถ์ 1,000,000 58,200

 - ศปจ.นครสวรรค์ 1,000,000 185,561

 - ศพจ.สุโขทัย 1,000,000 146,955

 - ศพจ.ล าพูน 150,000 97,000

 - ศพจ.หนองคาย 1,000,000 106,300

 - ศพจ.อุดรธานี 1,000,000 108,700

 - ศพจ.ขอนแก่น 1,000,000 194,000

 - ศพจ.กาฬสินธ์ุ 1,000,000 116,400

 - ศปจ.ชัยภูมิ 1,000,000 82,900

 - ศพก.บุรีรัมย์ 1,000,000 156,200



ผลิตพันธุ์ปลา (ตัว) 

หน่วยงานย่อย จังหวัด

ผลิตตามแผนปกติ ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

 (ส่งเสริมฯ และ

ให้ค้าแนะน้าฯ) 

(ราย)

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า (ส่งเสริมฯ 

และอบรม) 

(ราย)

ด้าน

เทคโนโลยี

การ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าใน

โรงเรียน 

(ราย)

ด้านการ

แปรรูปสัตว์

น้้า (ราย)

เป้าหมายการด้าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิประจ้าปี 2563 (ปรบัแผนและงบประมาณหลงั พรบ.โอน)

ประมง

โรงเรียน 

(แห่ง)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง 8,685 ราย งบประมาณ 

หลังปรับโอนคืน

 (บาท)
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้

จุดเรียนรู้

สาธติการ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้า (แห่ง)

 - ศปจ.สุรินทร์ 1,000,000 169,800

 - ศพจ.ศรีสะเกษ 1,000,000 188,200

 - ศพจ.มหาสารคาม 500,000 83,000

 - ศพจ.ยโสธร 1,000,000 67,900

 - ศพจ.มุกดาหาร 500,000 38,800

 - ศพจ.ร้อยเอ็ด 500,000 97,000

 - ศปจ.สกลนคร 1,000,000 157,500

 - ศพจ.นครพนม 500,000 82,500

 - ศปจ.อุบลราชธานี 1,000,000 77,600

 - ศพจ.เลย 255,000 43,700

 - ศพจ.อ านาจเจริญ 1,050,000 196,500

 - ศพจ.ชัยนาท 1,500,000 218,300

 - ศพจ.พระนครศรีอยุธยา 1,000,000 197,600

 - ศปจ.สุพรรณบุรี 1,000,000 223,100

 - ศปจ.เพชรบุรี 1,000,000 53,400

 - ศพจ.ราชบุรี 1,000,000 116,400

 - ศพจ.กาญจนบุรี 1,000,000 135,800

 - ศพจ.ปทุมธานี 1,000,000 38,800

 - ศปจ.ลพบุรี 1,000,000 174,600

 - ศพจ.สระแก้ว 1,000,000 105,100

 - ศพจ.ชลบุรี 500,000 81,500

 - ศพจ.ปราจนีบุรี 200,000 38,800

 - ศพจ.อ่างทอง 1,000,000 78,600

 - ศพจ.สระบุรี 1,000,000 145,500

 - ศพจ.ตราด 500,000 72,800



ผลิตพันธุ์ปลา (ตัว) 

หน่วยงานย่อย จังหวัด

ผลิตตามแผนปกติ ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

 (ส่งเสริมฯ และ

ให้ค้าแนะน้าฯ) 

(ราย)

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า (ส่งเสริมฯ 

และอบรม) 

(ราย)

ด้าน

เทคโนโลยี

การ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าใน

โรงเรียน 

(ราย)

ด้านการ

แปรรูปสัตว์

น้้า (ราย)

เป้าหมายการด้าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิประจ้าปี 2563 (ปรบัแผนและงบประมาณหลงั พรบ.โอน)

ประมง

โรงเรียน 

(แห่ง)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง 8,685 ราย งบประมาณ 

หลังปรับโอนคืน

 (บาท)
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้

จุดเรียนรู้

สาธติการ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้า (แห่ง)

 - ศปจ.สุราษฎร์ธานี 1,000,000 162,000

 - ศพจ.สงขลา 1,000,000 143,600

 - ศพจ.ปัตตานี 1,000,000 163,900

 - ศปจ.พัทลุง 1,000,000 158,900

 - ศพจ.ตรัง 1,000,000 141,700

 - ศพก.ชุมพร 400,000 38,800

 - ศปจ.ยะลา 400,000 145,500

 - ศพจ.นราธิวาส 500,000 82,000

65 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี (50 หน่วยงาน) ปจ. 50 หน่วย 0 0 0 1,910 1,650 703 0 7,273,747

 - ปจ.เชียงราย 120 17 247,600

 - ปจ.เชียงใหม่ 300 120 167 962,200

 - ปจ.ตาก 400 159 1,126,600

 - ปจ.น่าน 300 30 445,900

 - ปจ.พะเยา 20 2 58,700

 - ปจ.เพชรบูรณ์ 1 14,400

 - ปจ.พิษณุโลก 40 4 57,042

 - ปจ.แพร่ 10 1 16,300

 - ปจ.แม่ฮ่องสอน 100 120 40 390,700

 - ปจ.อุตรดิตถ์ 20 2 31,500

 - ส านักงานประมงพื้นท่ีกรุงเทพฯ 60 19 134,400

 - ปจกาญจนบุรี 120 15 187,360

 - ปจ.จนัทบุรี 6 81,500

 - ปจ.ฉะเชิงเทรา 3 44,100

 - ปจ.ตราด 2 24,541

 - ปจ.นครนายก 60 20 290,000



ผลิตพันธุ์ปลา (ตัว) 

หน่วยงานย่อย จังหวัด

ผลิตตามแผนปกติ ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

 (ส่งเสริมฯ และ

ให้ค้าแนะน้าฯ) 

(ราย)

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า (ส่งเสริมฯ 

และอบรม) 

(ราย)

ด้าน

เทคโนโลยี

การ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าใน

โรงเรียน 

(ราย)

ด้านการ

แปรรูปสัตว์

น้้า (ราย)

เป้าหมายการด้าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิประจ้าปี 2563 (ปรบัแผนและงบประมาณหลงั พรบ.โอน)

ประมง

โรงเรียน 

(แห่ง)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง 8,685 ราย งบประมาณ 

หลังปรับโอนคืน

 (บาท)
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้

จุดเรียนรู้

สาธติการ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้า (แห่ง)

 - ปจ.ปทุมธานี 40 4 61,100

 - ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ 90 9 135,700

 - ปจ.เพชรบุรี 60 3 36,900

 - ปจ.ราชบุรี 60 2 26,600

 - ปจ.พระนครศรีอยุธยา 1 11,860

 - ปจ.สระแก้ว 11 154,300

 - ปจ.ขอนแก่น 3 42,800

 - ปจ.นครพนม 8 95,100

 - ปจ.บุรีรัมย์ 5 71,200

 - ปจ.มุกดาหาร 2 24,700

 - ปจ.ยโสธร 30 1 14,259

 - ปจ.เลย 60 8 111,950

 - ปจ.ศรีสะเกษ 10 2 30,100

 - ปจ.สกลนคร 90 30 438,900

 - ปจ.สุรินทร์ 60 7 91,900

 - ปจ.หนองคาย 30 1 14,700

 - ปจ.หนองบัวล าภู 30 3 43,400

 - ปจ.อ านาจเจริญ 30 3 53,400

 - ปจ.อุดรธานี 10 136,500

 - ปจ.อุบลราชธานี 120 60 12 160,250

 - ปจ.บึงกาฬ 80 60 8 113,700

 - ปจ.ชุมพร 120 8 107,700

 - ปจ.ตรัง 20 60 2 29,585

 - ปจ.นครศรีธรรมราช 120 6 81,500

 - ปจ.นราธิวาส 290 29 554,500



ผลิตพันธุ์ปลา (ตัว) 

หน่วยงานย่อย จังหวัด

ผลิตตามแผนปกติ ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

 (ส่งเสริมฯ และ

ให้ค้าแนะน้าฯ) 

(ราย)

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า (ส่งเสริมฯ 

และอบรม) 

(ราย)

ด้าน

เทคโนโลยี

การ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าใน

โรงเรียน 

(ราย)

ด้านการ

แปรรูปสัตว์

น้้า (ราย)

เป้าหมายการด้าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิประจ้าปี 2563 (ปรบัแผนและงบประมาณหลงั พรบ.โอน)

ประมง

โรงเรียน 

(แห่ง)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง 8,685 ราย งบประมาณ 

หลังปรับโอนคืน

 (บาท)
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้

จุดเรียนรู้

สาธติการ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้า (แห่ง)

 - ปจ.ปัตตานี 80 8 118,100

 - ปจ.พัทลุง 1 14,300

 - ปจ.ยะลา 8 125,400

 - ปจ.ระนอง 10 1 14,200

 - ปจ.สงขลา 11 138,900

 - ปจ.สตูล 2 25,300

 - ปจ.สุราษฎร์ธานี 40 120 4 57,100

 - ปจ.พังงา 1 12,700

 - ปจ.กระบี่ 1 12,300

66 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านดอยผักกดู ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 150,000 10 142,800

67 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ้านอาโจ้ ต าบลนาปู่ป้อม อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 150,000 25 157,300

68 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริ บ้านสบขุ่น ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จงัหวัดน่าน ศพจ.น่าน น่าน 135,000 10 129,600

69 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจนู อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต าบลภูคา อ าเภอปัว จงัหวัดน่าน ศพจ.น่าน น่าน 135,000 10 129,600

70 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด าริภูพยัคฆ์ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดน่าน ศพจ.น่าน น่าน 135,000 10 129,600

71 โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ าแม่ลอบ ตามพระราชด าริ อ าเภออมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่ 100,000 0 0 0 0 0 0 83,600

 - ศพจ.เชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 100,000 83,600

72 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง ต.บางแก้ว อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ ศพช.เพชรบุรี เพชรบุรี 4,200,000 4 2,646,300

73 โครงการพัฒนาพื้นท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นท่ีเฉพาะ 1,250,000 60 0 0 0 0 0 920,700

 - ศพจ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 100,000 79,700

 - ปจ.แม่ฮ่องสอน ปจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 20 50,800

 - ศพจ.เชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 350,000 226,600

 - ปจ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 20 62,200

 - ศปจ.ตาก ศปจ.ตาก ตาก 800,000 428,900

 - ปจ.ตาก ปจ.ตาก ตาก 20 72,500

74 โครงการพัฒนาการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าในพื้นที่ดินสาธารณะประโยชน์ บา้นบาโงโต๊ะอาลี ต าบลวังพญา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ปจ.ยะลา ยะลา 1,000,000 250,300



ผลิตพันธุ์ปลา (ตัว) 

หน่วยงานย่อย จังหวัด

ผลิตตามแผนปกติ ส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

 (ส่งเสริมฯ และ

ให้ค้าแนะน้าฯ) 

(ราย)

ส่งเสริมและ

พัฒนา

ศักยภาพการ

เพาะเลี้ยงสัตว์

น้้า (ส่งเสริมฯ 

และอบรม) 

(ราย)

ด้าน

เทคโนโลยี

การ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้าใน

โรงเรียน 

(ราย)

ด้านการ

แปรรูปสัตว์

น้้า (ราย)

เป้าหมายการด้าเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าร ิประจ้าปี 2563 (ปรบัแผนและงบประมาณหลงั พรบ.โอน)

ประมง

โรงเรียน 

(แห่ง)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

กิจกรรมหลักตามแผนการปฏิบัติงานกรมประมง

ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีด้านการประมง 8,685 ราย งบประมาณ 

หลังปรับโอนคืน

 (บาท)
ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้

จุดเรียนรู้

สาธติการ

เพาะเลี้ยง

สัตว์น้้า (แห่ง)

75 โครงการเกษตรรวมใจ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวัดนครนายก ปจ.นครนายก นครนายก 1 54,400

76 โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 10 0 0 0 1 95,000

 - ปจ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 10 1 95,000

77 โครงการศูนย์ผลิตพันธ์ุปลาในโครงการ "ซแรย์ อทิตยา" อ าเภอเมือง จงัหวัดสุรินทร์ 1,000,000 0 50 0 0 0 1 269,600

ศปจ.สุรินทร์ สุรินทร์ 1,000,000 1 195,500

ปจ.สุรินทร์ สุรินทร์ 50 74,100

302,863,000 3,387 1,738 1,910 1,650 765 43 39,766,561รวม



หน่วยงานที่ งบด าเนินงานทั้งหมด งบด าเนินงานทั้งหมด

ล าดับ ช่ือโครงการย่อย ได้รบัจัดสรร ที่ได้รบัตามแผนเดิม หลงัปรบัโอนคืนกลบัแลว้

 (บาท)   (บาท)

41,156,900          39,766,561          

1 โครงการอนรัุกษส์ภาพปา่ในพืน้ที ่อ าเภออมกอ๋ย อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ จ.เชยีงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 227,400                220,600                

2 โครงการพฒันาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 400,700                388,700                

3 โครงการพฒันาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ าสาขาแม่ปิง  อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ .เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 346,800                336,300                

4 โครงการเพาะเล้ียงกบ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 350,200                332,700                

5 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่าง (บา้นแม่ตุงติง บา้นขุนแตะ) อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 252,200                244,700                

6 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ห้วยแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 94,400                 91,600                 

7 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่มปก) อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชยีงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 285,200                269,700                

8 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยด า) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 472,700                472,700                

9 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 66,100                 64,200                 

10 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ดอยม่อนล้าน ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 66,100                 64,200                 

11 โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านห้วยเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 67,400                 64,400                 

12 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บา้นลีซอเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 67,400                 65,400                 

13 โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง บ้านนาเกียน จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 67,400                 65,400                 

14 โครงการพัฒนาพื้นที่อ าเภอดอยเต่า อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชยีงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 59,800                 58,100                 

ปจ.เชียงใหม่ 87,700                 82,700                 

15 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 59,800                 58,100                 

ปจ.เชียงใหม่ 122,200                102,200                

16 โครงการพัฒนาพื้นท่ีบ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ 137,700 137,700                

17 โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ  ดอยอมพาย  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 92,400                 89,700                 

18 โครงการพฒันาตามพระราชด าริ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ 95,200 90,200                 

19 โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย 44,700                 43,400                 

20 โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บา้นธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย 54,700                 53,100                 

21 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง  จ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย 49,700                 48,200                 

22 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ศพจ.เชียงราย 88,200                 85,600                 

ต.แม่สลองใน  อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย ปจ.เชียงราย 48,600                 47,100                 

23 โครงการบา้นเล็กในปา่ใหญ่ บา้นหว้ยหญ้าไซ ตามพระราชด าริ ต.ปา่แดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย 64,700                 62,700                 

24 โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชด าริ  จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 77,200                 74,900                 

25 โครงการจดัต้ังหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านส่วยอ ูจ .แม่ฮ่องสอน ปจ.แม่ฮ่องสอน 66,500 62,400                 

ภูมิภาค

งบประมาณหลังปรบัโอนคืนกลับโครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด ารปิระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายโครงการ)

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลังทางสังคม

โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ



หน่วยงานที่ งบด าเนินงานทั้งหมด งบด าเนินงานทั้งหมด

ล าดับ ช่ือโครงการย่อย ได้รบัจัดสรร ที่ได้รบัตามแผนเดิม หลงัปรบัโอนคืนกลบัแลว้

 (บาท)   (บาท)

26 โครงการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ าแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ล าพนู ปจ.ล าพนู 195,000                189,200                

ศพจ.ล าพนู 34,000                 33,000                 

27 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้ าบนพื้นที่สูง ภายใต้โครงการพระราชด าริ ปจ.น่าน 195,700                195,700                

ศูนย์ภูฟา้พฒันา จ.น่าน ศพจ.น่าน 131,100                127,100                

28 โครงการยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ปจ.ตาก 79,200 76,800                 

29 โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.พษิณุโลก ปจ.พษิณุโลก 241,500 234,280                

30 โครงการหลวงเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน (คลองลาน) จ.ก าแพงเพชร ปจ.ก าแพงเพชร 312,500 312,400                

31 โครงการสถานีพฒันาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด าริ ( บา้นปา่คา ) จ.ก าแพงเพชร ปจ.ก าแพงเพชร 49,600                 36,000                 

ศพจ.ก าแพงเพชร 66,100                 64,200                 

32 โครงการพฒันาพื้นที่ลุ่มน้ าเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จ.เพชรบูรณ์ ศพจ.เพชรบูรณ์ 380,400                369,000                

33 33.1 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ าแม่สะงา ศพจ.แม่ฮ่องสอน 287,700                279,100                

33.2 โครงการ "รักษ์น้ าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน" พืน้ทีลุ่่มน้ าปาย (ท่าโป่งแดง) ศพจ.แม่ฮ่องสอน 167,700                162,700                

33.3 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ าของ ศพจ.แม่ฮ่องสอน 145,700                141,300                

33.4 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นท่ีลุ่มน้ าแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง ศพจ.แม่ฮ่องสอน 127,700                123,900                

33.5 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ าลี ปจ.อุตรดิตถ์ 89,100 86,500                 

33.6 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ าปิงน้อย ศพจ. เชียงใหม่ 144,700                140,400                

33.7 โครงการ "รักษ์น้ าเพือ่พระแม่ของแผ่นดิน" พืน้ท่ีลุ่มน้ าแม่หาด บ้านสบหาด  ปจ.เชียงใหม่ 55,200 55,200                 

33.8 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ าแม่ค า ศพจ.เชียงราย 122,200                118,500                

ปจ.เชียงราย 21,100                 20,500                 

33.9 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ าขุนน่าน ศพจ.น่าน 186,100                180,600                

ปจ.น่าน 152,200                152,200                

33.10 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ าภาค ศปจ.พษิณุโลก 126,100                122,340                

ปจ.พษิณุโลก 114,500                111,078                

33.11 โครงการ "รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ าหมัน ปจ.เลย 79,000                 70,100                 

ศพจ.เลย 116,100                112,600                

34 34.1 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 171,300                163,250                

34.2 โครงการศูนย์บริการและพฒันาท่ีสูงปางตองตามพระราชด าริ จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 171,300                163,250                

34.3 โครงการศูนย์อ านวยการโครงการพฒันาตามพระราชด าริ อ .สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 86,100                 83,600                 

34.4 โครงการศูนย์บริการพฒันาปลวกแดง ตามพระราชด าริ จ.ระยอง - จ.ชลบรีุ ศปจ.ระยอง 516,100                500,700                

34.5 โครงการพฒันาไม้ผล จ.จันทบุรี ปจ.จันทบุรี 46,100                 44,700                 

34.6 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จ.สระแก้ว - ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศพจ.สระแก้ว 502,200                487,100                

ปจ.สระแก้ว 25,800                 25,000                 

34.7 โครงการศูนย์พฒันาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ปจ.เลย 97,700                 89,450                 

ศพจ.เลย 106,100                102,900                



หน่วยงานที่ งบด าเนินงานทั้งหมด งบด าเนินงานทั้งหมด

ล าดับ ช่ือโครงการย่อย ได้รบัจัดสรร ที่ได้รบัตามแผนเดิม หลงัปรบัโอนคืนกลบัแลว้

 (บาท)   (บาท)

35 โครงการส่งเสริมและสาธิตการเล้ียงปลาในเขตพืน้ที ่อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ศพก.บุรีรัมย์ 501,200                473,100                

36 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.มุกดาหาร ศพจ.มุกดาหาร 396,400                378,000                

37 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ศรีสะเกษ ศพจ.ศรีสะเกษ 319,500                306,500                

38 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ ปจ.อุบลราชธานี 52,200 50,650                 

39 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ ปจ.มุกดาหาร 46,100                 44,700                 

40 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ปจ.มหาสารคาม 46,100                 44,800                 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  บ้านก าพี้  ต.ก าพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ศพจ.มหาสารคาม 66,100                 64,100                 

41 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ ปจ.อุดรธานี 83,100 80,600                 

42 โครงการพฒันาศัพยภาพระบบการจัดฟาร์มเกษตรผสมผสาน ปจ.อุดรธานี 74,000                 71,800                 

ตามแนวปรัชญาเศรษกจิพอเพียง ในพระราชด าริสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพัชรกติติยาภาฯ ศพจ.อุดรธานี 216,100                209,600                

43 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ ปจ.สกลนคร 46,100                 44,700                 

44 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ฯ ปจ.สกลนคร 46,100                 44,700                 

45 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้ าในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน ฯ ศพจ.อยุธยา 177,200                170,200                

46 โครงการสาธิตการเล้ียงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ศพจ.ชลบุรี 574,200                537,100                

47 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.จันทบุรี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 1,323,200             1,283,600             

48 โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชด าริ จ .ราชบุรี ปจ.ราชบุรี 90,200 84,600                 

49 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   จ .เพชรบุรี ศปจ.เพชรบุรี 214,100                208,945                

ปจ.เพชรบุรี 130,700                118,550                

50 โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี ศปจ.เพชรบุรี 96,100                 92,455                 

ปจ.เพชรบุรี 78,200                 70,050                 

51 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ปจ.ชลบุรี 71,500                 69,400                 

(ภาคตะวันออก ) อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปจ.ระยอง 71,500                 69,400                 

ปจ.จันทบุรี 71,500                 69,400                 

ปจ.สระแก้ว 136,200                132,200                

ปจ.ฉะเชิงเทรา 94,500                 90,400                 

52 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ ศพช.ระยอง 216,100                209,700                

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศพม. ระยอง 46,100                 44,800                 

สพท.ตราด 150,000                145,500                

ปจ.กาญจนบุรี 70,200                 67,070                 

ศพจ.เชียงราย 46,100                 44,700                 

ศพจ.สตูล 46,100                 44,800                 

53 โครงการอ่างเกบ็น้ าคลองบึง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ปจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 71,500 69,400                 

54 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาญจนบุรี ปจ.กาญจนบุรี 55,200 52,070                 

55 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ศพอ.ชุมพร 570,100                553,000                



หน่วยงานที่ งบด าเนินงานทั้งหมด งบด าเนินงานทั้งหมด

ล าดับ ช่ือโครงการย่อย ได้รบัจัดสรร ที่ได้รบัตามแผนเดิม หลงัปรบัโอนคืนกลบัแลว้

 (บาท)   (บาท)

56 โครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาและอนุรักษ์พนัธ์ุปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ศอป.กระบี่ 624,300                605,600                

ปจ.กระบี่ 177,400                172,100                

57 โครงการพฒันาพื้นท่ีลุ่มน้ าปากพนัง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์ฯ ปากพนัง 802,100                778,100                

ปจ.นครศรีธรรมราช 194,500                188,700                

ปจ.พทัลุง 61,300                 59,500                 

58 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ศพจ.สงขลา 116,100                112,600                

59 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านควนหรัน อ าเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา ศพจ.สงขลา 66,100                 64,100                 

60 โครงการจุฬาภรณ์พฒันา 6 จ.ปัตตานี ศพจ.ปัตตานี 391,000                379,300                

61 โครงการสาธิตและเพาะพนัธ์ุปลาหน้าพระต าหนักทักษณิราชนิเวศน์ จ .นราธิวาส ศพจ.นราธิวาส 565,700                548,700                

62 โครงการศูนย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ .นราธิวาส ศพจ.นราธิวาส 387,200                375,600                

63 โครงการฟื้นฟทูรัพยากรชายฝ่ังทะเล อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.ปตัตานี และจ.นราธิวาส ศพช.นราธิวาส 1,268,300             1,230,300             

ศพช.ปัตตานี 1,016,100             985,700                

64 โครงการฟื้นฟทูรัพยากรพนัธ์ุปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย ( 54 จังหวัด ) ศพจ. เชียงใหม่ 118,000                114,500                

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 168,000                163,000                

ศปจ.พะเยา 177,000                171,700                

ศพจ.เชียงราย 336,000                326,000                

ศปจ.ล าปาง 130,000                126,100                

ศพจ.แพร่ 85,500                 83,000                 

ศพจ.น่าน 282,000                273,500                

ศปจ.ตาก 128,000                128,000                

ศปจ.พษิณุโลก 188,000                182,360                

ศพจ.พจิิตร 80,000                 77,600                 

ศพจ.เพชรบูรณ์ 180,000                174,600                

ศพก.อุตรดิตถ์ 60,000                 58,200                 

ศปจ.นครสวรรค์ 191,300                185,561                

ศพจ.สุโขทัย 151,500                146,955                

ศพจ.ล าพนู 100,000                97,000                 

ศพจ.หนองคาย 109,500                106,300                

ศพจ.อุดรธานี 112,000                108,700                

ศพจ.ขอนแก่น 200,000                194,000                

ศพจ.กาฬสินธ์ุ 120,000                116,400                

ศปจ.ชัยภูมิ 85,000                 82,900                 

ศพก.บุรีรัมย์ 161,000                156,200                

ศปจ.สุรินทร์ 175,000                169,800                



หน่วยงานที่ งบด าเนินงานทั้งหมด งบด าเนินงานทั้งหมด

ล าดับ ช่ือโครงการย่อย ได้รบัจัดสรร ที่ได้รบัตามแผนเดิม หลงัปรบัโอนคืนกลบัแลว้

 (บาท)   (บาท)

ศพจ.ศรีสะเกษ 194,000                188,200                

ศพจ.มหาสารคาม 85,500                 83,000                 

ศพจ.ยโสธร 70,000                 67,900                 

ศพจ.มุกดาหาร 40,000                 38,800                 

ศพจ.ร้อยเอ็ด 100,000                97,000                 

ศปจ.สกลนคร 162,300                157,500                

ศพจ.นครพนม 85,000                 82,500                 

ศปจ.อุบลราชธานี 80,000                 77,600                 

ศพจ.เลย 45,000                 43,700                 

ศพจ. อ านาจเจริญ 202,500                196,500                

ศพจ.ชัยนาท 225,000                218,300                

ศพจ.อยุธยา 204,900                197,600                

ศปจ.สุพรรณบุรี 230,000                223,100                

ศปจ.เพชรบุรี 55,500                 53,400                 

ศพจ.ราชบุรี 120,000                116,400                

ศพจ.กาญจนบุรี 140,000                135,800                

ศพจ.ปทุมธานี 40,000                 38,800                 

ศปจ.ลพบุรี 180,000                174,600                

ศพจ.สระแก้ว 108,300                105,100                

ศพจ.ชลบุรี 81,500                 81,500                 

ศพจ.ปราจีนบุรี 40,000                 38,800                 

ศพจ.อ่างทอง 81,000                 78,600                 

ศพจ.สระบุรี 150,000                145,500                

ศพจ.ตราด 75,000                 72,800                 

ศปจ.สุราษฎร์ธานี 167,000                162,000                

ศพจ.สงขลา 148,000                143,600                

ศพจ.ปัตตานี 169,000                163,900                

ศปจ.พทัลุง 163,800                158,900                

ศพจ.ตรัง 146,000                141,700                

ศพก.ชุมพร 40,000                 38,800                 

ศปจ.ยะลา 150,000                145,500                

ศพจ.นราธิวาส 84,500                 82,000                 

65 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ ปจ.เชียงราย 255,200                247,600                

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (50 จังหวัด) ปจ.เชียงใหม่ 962,200                962,200                



หน่วยงานที่ งบด าเนินงานทั้งหมด งบด าเนินงานทั้งหมด

ล าดับ ช่ือโครงการย่อย ได้รบัจัดสรร ที่ได้รบัตามแผนเดิม หลงัปรบัโอนคืนกลบัแลว้

 (บาท)   (บาท)

ปจ.ตาก 1,161,400             1,126,600             

ปจ.น่าน 470,400                445,900                

ปจ.พะเยา 60,500                 58,700                 

ปจ.เพชรบูรณ์ 16,300                 14,400                 

ปจ.พษิณุโลก 58,800                 57,042                 

ปจ.แพร่ 16,300                 16,300                 

ปจ.แม่ฮ่องสอน 390,700                390,700                

ปจ.อุตรดิตถ์ 32,500                 31,500                 

ส านักงานประมงพื้นท่ี กทม. 199,400                134,400                

ปจ.กาญจนบุรี 190,500                187,360                

ปจ.จันทบุรี 84,000                 81,500                 

ปจ.ฉะเชิงเทรา 44,100                 44,100                 

ปจ.ตราด 25,300                 24,541                 

ปจ.นครนายก 298,900                290,000                

ปจ.ปทุมธานี 62,900                 61,100                 

ปจ.ประจวบคีรีขนัธ์ 139,900                135,700                

ปจ.เพชรบุรี 38,000                 36,900                 

ปจ.ราชบุรี 27,400                 26,600                 

ปจ.พระนครศรีอยุธยา 12,700                 11,860                 

ปจ.สระแก้ว 159,100                154,300                

ปจ.ขอนแก่น 44,100                 42,800                 

ปจ.นครพนม 98,000                 95,100                 

ปจ.บุรีรัมย์ 73,400                 71,200                 

ปจ.มุกดาหาร 25,400                 24,700                 

ปจ.ยโสธร 14,700                 14,259                 

ปจ.เลย 115,400                111,950                

ปจ.ศรีสะเกษ 32,500                 30,100                 

ปจ.สกลนคร 452,400                438,900                

ปจ.สุรินทร์ 94,700                 91,900                 

ปจ.หนองคาย 14,700                 14,700                 

ปจ.หนองบัวล าภู 44,700                 43,400                 

ปจ.อ านาจเจริญ 59,600                 53,400                 

ปจ.อุดรธานี 140,700                136,500                

ปจ.อุบลราชธานี 165,200                160,250                



หน่วยงานที่ งบด าเนินงานทั้งหมด งบด าเนินงานทั้งหมด

ล าดับ ช่ือโครงการย่อย ได้รบัจัดสรร ที่ได้รบัตามแผนเดิม หลงัปรบัโอนคืนกลบัแลว้

 (บาท)   (บาท)

ปจ.บึงกาฬ 117,200                113,700                

ปจ.ชุมพร 123,400                107,700                

ปจ.ตรัง 30,500                 29,585                 

ปจ.นครศรีธรรมราช 84,000                 81,500                 

ปจ.นราธิวาส 571,600                554,500                

ปจ.ปัตตานี 121,700                118,100                

ปจ.พทัลุง 16,300                 14,300                 

ปจ.ยะลา 129,300                125,400                

ปจ.ระนอง 14,200                 14,200                 

ปจ.สงขลา 143,100                138,900                

ปจ.สตูล 25,300                 25,300                 

ปจ.สุราษฎร์ธานี 58,800                 57,100                 

ปจ.พงังา 12,700                 12,700                 

ปจ.กระบี่ 14,200                 12,300                 

66 โครงการจดัต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ.ดอยผักกดู ศพจ.แม่ฮ่องสอน 147,200                142,800                

67 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ บ.อาโจ้ ต.นาปู่ป้อม ศพจ.แม่ฮ่องสอน 162,200                157,300                

68 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ บ.สบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ศพจ.น่าน 133,600                129,600                

69 โครงการพัฒนา บ.กอก-บ.จนู อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ศพจ.น่าน 133,600                129,600                

70 โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริภูพยัคฆ ์อ .เฉลิมพระเกยีรติ จ.น่าน ศพจ.น่าน 133,600                129,600                

71 โครงการพฒันาการเกษตรลุ่มน้ าแม่ลอบ ตามพระราชด าริ อ .อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 86,100 83,600                 

72 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ ศพช.เพชรบุรี 2,728,100             2,646,300             

73 โครงการพฒันาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ศพจ. เชียงใหม่ 233,600                226,600                

ปจ.เชียงใหม่ 72,200                 62,200                 

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 82,200                 79,700                 

ปจ.แม่ฮ่องสอน 62,200                 50,800                 

ศปจ.ตาก 446,100                428,900                

ปจ.ตาก 74,700                 72,500                 

74 โครงการพัฒนาการผลิตพันธ์ุสัตว์น้ าในพื้นท่ีดินสาธารณะประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี ปจ.ยะลา 258,000                250,300                

75 โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครนายก ปจ.นครนายก 56,100                 54,400                 

76 โครงการศูนย์เรียนรู้พฒันาอมก๋อย ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ปจ.เชียงใหม่ 104,000 95,000                 

77 โครงการศูนย์ผลิตพนัธ์ุปลาในโครงการ "ซแรย์ อทิตยา" อ าเภอเมือง จงัหวัดสุรินทร์ ศปจ.สุรินทร์ 201,500                195,500                

ปจ.สุรินทร์ 76,400                 74,100                 


