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เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
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ระดับกอง งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน กคพ. (ปัดเศษ)

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด 2,818,200

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 760,400

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเชียงราย เชียงราย 167,800

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 303,100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดล้าพูน ล้าพูน 26,200

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดสุโขทัย สุโขทัย 22,400

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดน่าน น่าน 187,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดพิจิตร พิจิตร 11,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร 9,500

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 119,400

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดแพร่ แพร่ 11,800

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ 22,500

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดขอนแก่น ขอนแก่น 24,400

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดนครพนม นครพนม 11,100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดมหาสารคาม มหาสารคาม 21,700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดมุกดาหาร มุกดาหาร 62,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร ยโสธร 22,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 15,200

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดเลย เลย 44,500

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 102,500

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดหนองคาย หนองคาย 41,400

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ 27,400

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอุดรธานี อุดรธานี 51,100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 32,500

การจัดสรรงบประมาณจ าแนกรายจังหวัด ประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ.2564 (งวดท่ี 2 คร้ังท่ี 1)
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จัดสรรงบประมาณ



แผนงานยุทธศาสตร์

เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด (งบประมาณ ปี 2564)

ระดับกอง งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ท่ีได้จัดสรร (ด าเนินงาน+ค่าจ้างเหมา)

โอนงวด 2 คร้ังท่ี 1 (23% จาก 100%)

 หน่วยงานย่อยท่ีได้รับ

จัดสรรงบประมาณ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดชลบุรี ชลบุรี 103,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดชัยนาท ชัยนาท 24,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดตราด ตราด 11,700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดปทุมธานี ปทุมธานี 22,100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 67,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดราชบุรี ราชบุรี 34,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดสระแก้ว สระแก้ว 83,400

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอ่างทอง อ่างทอง 21,700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดสระบุรี สระบุรี 34,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดนราธิวาส นราธิวาส 135,100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดตรัง ตรัง 25,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดปัตตานี ปัตตานี 77,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดสงขลา สงขลา 64,000

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดสตูล สตูล 10,700

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 1,363,500

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จันทบุรี 281,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังเพชรบุรี เพชรบุรี 599,900

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังระยอง ระยอง 49,700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังตราด ตราด 34,500

ศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ นครศรีธรรมราช 138,500

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปู ป่าทุ่งทะเลอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ กระบ่ี 127,100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังปัตตานี ปัตตานี 118,700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ังชุมพร ชุมพร 13,800

กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 173,400
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส นราธิวาส 119,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ระยอง 10,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ชุมพร 43,500

กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 657,800

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดล้าปาง ล้าปาง 19,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดตาก ตาก 86,200

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 40,900

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพิษณุโลก พิษณุโลก 59,500

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพะเยา พะเยา 39,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 20,700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดชัยภูมิ ชัยภูมิ 21,700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุรินทร์ สุรินทร์ 95,400

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสกลนคร สกลนคร 25,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี เพชรบุรี 76,300

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดระยอง ระยอง 49,700

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดลพบุรี ลพบุรี 21,800

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 44,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 25,100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดพัทลุง พัทลุง 21,800

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยะลา ยะลา 9,600

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 127,600

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 21,200

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 96,500

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้าชุมพร ชุมพร 9,900
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ส านักงานประมงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กทม. 62,300

กองตรวจราชการ (ส านักงานประมงจังหวัด) 2,319,100

ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 333,600

ส้านักงานประมงจังหวัดเชียงราย เชียงราย 58,400

ส้านักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 104,100

ส้านักงานประมงจังหวัดล้าพูน ล้าพูน 34,300

ส้านักงานประมงจังหวัดน่าน น่าน 163,500

ส้านักงานประมงจังหวัดตาก ตาก 258,100

ส้านักงานประมงจังหวัดก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร 39,700

ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2,800

ส้านักงานประมงจังหวัดแพร่ แพร่ 2,800

ส้านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 27,200

ส้านักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 80,300

ส้านักงานประมงจังหวัดพะเยา พะเยา 5,500

ส้านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 7,200

ส้านักงานประมงจังหวัดนครพนม นครพนม 20,100

ส้านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 21,300

ส้านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 13,700

ส้านักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 10,700

ส้านักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 15,300

ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ยโสธร 2,400

ส้านักงานประมงจังหวัดเลย เลย 61,500

ส้านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 7,200

ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร สกลนคร 96,300

ส้านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 36,700

ส้านักงานประมงจังหวัดหนองคาย หนองคาย 5,000
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กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด (งบประมาณ ปี 2564)

ระดับกอง งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ท่ีได้จัดสรร (ด าเนินงาน+ค่าจ้างเหมา)

โอนงวด 2 คร้ังท่ี 1 (23% จาก 100%)

 หน่วยงานย่อยท่ีได้รับ

จัดสรรงบประมาณ

ส้านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู 9,000

ส้านักงานประมงจังหวัดอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ 12,300

ส้านักงานประมงจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 64,400

ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 44,700

ส้านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 64,800

ส้านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 40,300

ส้านักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 23,300

ส้านักงานประมงจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 13,000

ส้านักงานประมงจังหวัดตราด ตราด 6,300

ส้านักงานประมงจังหวัดนครนายก นครนายก 59,000

ส้านักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 11,000

ส้านักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 38,000

ส้านักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 12,500

ส้านักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 43,000

ส้านักงานประมงจังหวัดระยอง ระยอง 15,300

ส้านักงานประมงจังหวัดราชบุรี ราชบุรี 20,900

ส้านักงานประมงจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 58,800

ส้านักงานประมงจังหวัดกระบ่ี กระบ่ี 43,600

ส้านักงานประมงจังหวัดชุมพร ชุมพร 22,900

ส้านักงานประมงจังหวัดตรัง ตรัง 5,200

ส้านักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 42,300

ส้านักงานประมงจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 75,400

ส้านักงานประมงจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 21,400

ส้านักงานประมงจังหวัดพังงา พังงา 2,300

ส้านักงานประมงจังหวัดพัทลุง พัทลุง 16,200

ส้านักงานประมงจังหวัดยะลา ยะลา 96,000

ส้านักงานประมงจังหวัดระนอง ระนอง 4,400



แผนงานยุทธศาสตร์

เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม หน่วยงาน จังหวัด (งบประมาณ ปี 2564)

ระดับกอง งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ท่ีได้จัดสรร (ด าเนินงาน+ค่าจ้างเหมา)

โอนงวด 2 คร้ังท่ี 1 (23% จาก 100%)

 หน่วยงานย่อยท่ีได้รับ

จัดสรรงบประมาณ

ส้านักงานประมงจังหวัดสงขลา สงขลา 27,800

ส้านักงานประมงจังหวัดสตูล สตูล 6,700

ส้านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 10,600

รวมท้ังส้ิน (ส่วนภูมิภาค) 7,521,900



โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

หน่วยงานท่ี ยอดโอน งวดท่ี 2 

ได้รับจัดสรร (คร้ังท่ี 1)

โอน 23% (ปัดเศษ)

7,521,900       

1 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพ้ืนท่ี อ้าเภออมก๋อย อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 40,900            

2 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลาน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 71,300            

3 โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้้าสาขาแม่ปิง  อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 53,100            

4 โครงการเพาะเล้ียงกบ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 80,600            

5 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่าง (บ้านแม่ตุงติง บ้านขุนแตะ) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 44,300            

6 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ห้วยแม่เก๋ียง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 21,700            

7 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ฟ้าห่มปก) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 65,600            

8 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยด้า) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 108,800           

9 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ .เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 15,200            

10 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด้าริ ดอยม่อนล้าน ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 15,200            

11 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด้าริ บ้านห้วยเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 15,500            

12 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด้าริ บ้านลีซอเสาแดง ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 15,500            

13 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง บ้านนาเกียน จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 15,500            

14 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอ้าเภอดอยเต่า อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.เชียงใหม่ รวม 34,000            

ศพจ. เชียงใหม่ 13,800            

ปจ.เชียงใหม่ 20,200            

15 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก้าแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ รวม 37,300            

ศพจ.เชียงใหม่ 13,800            

ปจ.เชียงใหม่ 23,500            

16 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) ต้าบลโป่งแยง อ้าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ 27,100            

17 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด้าริ  ดอยอมพาย  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ 16,700            

18 โครงการพัฒนาตามพระราชด้าริ อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ 17,300            

19 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย 8,900              

20 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด้าริ บ้านธารทอง ต .แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย 11,200            

21 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด้าริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง  จ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย 10,100            

22 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด้าริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ต.แม่สลองใน  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวม 25,700            

ศพจ.เชียงราย 14,500            

ปจ.เชียงราย 11,200            

ภูมิภาค

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายโครงการ)



หน่วยงานท่ี ยอดโอน งวดท่ี 2 

ได้รับจัดสรร (คร้ังท่ี 1)

โอน 23% (ปัดเศษ)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

23 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตามพระราชด้าริ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ศพจ.เชียงราย 13,500            

24 โครงการธนาคารอาหารชุมชน ตามพระราชด้าริ  จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 17,800            

25 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ตามพระราชเสาวนีย์ บ้านส่วยอู จ.แม่ฮ่องสอน ปจ.แม่ฮ่องสอน 14,000            

26 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าแม่อาว อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.ล้าพูน รวม 42,100            

ปจ.ล้าพูน 34,300            

ศพจ.ล้าพูน 7,800              

27 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้้าบนพ้ืนท่ีสูง ภายใต้โครงการพระราชด้าริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน รวม 70,700            

ปจ.น่าน 45,000            

ศพจ.น่าน 25,700            

28 โครงการยามชายแดน บ้านมะโอโค๊ะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ปจ.ตาก 19,000            

29 โครงการเข่ือนแควน้อย อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.พิษณุโลก ปจ.พิษณุโลก 31,800            

30 โครงการหลวงเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน (คลองลาน) จ.ก้าแพงเพชร ปจ.ก้าแพงเพชร 29,300            

31 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง ตามพระราชด้าริ ( บ้านป่าคา ) จ.ก้าแพงเพชร รวม 19,900            

ปจ.ก้าแพงเพชร 10,400            

ศพจ.ก้าแพงเพชร 9,500              

32 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าเข็ก อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ  จ.เพชรบูรณ์ ศพจ.เพชรบูรณ์ 78,300            

33 โครงการรักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน รวม 366,000           

  1.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าแม่สะงา ต.หมอกจ้าแป อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 44,400            

  2.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าปาย (ท่าโป่งแดง) ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 30,600            

  3.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าของ ต.นาปูป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 27,800            

  4.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง อ.เมือง และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 23,700            

  5.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าลี อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ปจ.อุตรดิตถ์ 21,700            

  6.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าปิงน้อย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ 29,900            

  7.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าแม่หาด บ้านสบหาด  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ปจ.เชียงใหม่ 14,400            

  8.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าแม่ค้า อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รวม 27,300            

ศพจ.เชียงราย 22,400            

ปจ.เชียงราย 4,900              

  9.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน รวม 65,400            

ศพจ.น่าน 30,300            

ปจ.น่าน 35,100            

10.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก รวม 47,400            

ศปจ.พิษณุโลก 18,700            

ปจ.พิษณุโลก 28,700            



หน่วยงานท่ี ยอดโอน งวดท่ี 2 

ได้รับจัดสรร (คร้ังท่ี 1)

โอน 23% (ปัดเศษ)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

11.โครงการ "รักษ์น้้าเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน" พ้ืนท่ีลุ่มน้้าหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย รวม 33,400            

ปจ.เลย 18,200            

ศพจ.เลย 15,200            

34 โครงการตามพระราชด้าริ ของส้านักราชเลขาธิการ (7 โครงการย่อย) รวม 242,400           

34.1 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้้าปายตามพระราชด้าริ จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 27,900            

34.2 โครงการศูนย์บริการและพัฒนาท่ีสูงปางตองตามพระราชด้าริ จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 27,900            

34.3 โครงการศูนย์อ้านวยการโครงการพัฒนาตามพระราชด้าริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ศพจ.เชียงใหม่ 19,800            

34.4 โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชด้าริ จ.ระยอง - จ.ชลบุรี ศปจ.ระยอง 49,700            

34.5 โครงการพัฒนาผลไม้ จ.จันทบุรี ปจ.จันทบุรี 10,700            

34.6 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงเขา จ.สระแก้ว - ปราจีนบุรี อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ รวม 66,400            

ศพจ.สระแก้ว 60,400            

ปจ.สระแก้ว 6,000              

34.7 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย รวม 40,000            

ปจ.เลย 22,500            

ศพจ.เลย 17,500            

35 โครงการส่งเสริมและสาธิตการเล้ียงปลาในเขตพ้ืนท่ี อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ศพก. บุรีรัมย์ 74,900            

36 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าห้วยบางทรายตอนบน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.มุกดาหาร ศพจ.มุกดาหาร 54,000            

37 โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.ศรีสะเกษ ศพจ.ศรีสะเกษ 48,200            

38 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านยางน้อย ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ .เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี ปจ.อุบลราชธานี 12,000            

39 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนม่วงพัฒนา จ .มุกดาหาร ปจ.มุกดาหาร 10,600            

40 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านก้าพ้ี  ต.ก้าพ้ี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม รวม 21,300            

ปจ.มหาสารคาม 10,700            

ศพจ.มหาสารคาม 10,600            

41 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านจันทร์ จ.อุดรธานี ปจ.อุดรธานี 22,500            

42 โครงการพัฒนาศัพยภาพระบบการจัดฟาร์มเกษตรผสมผสาน ตามแนว ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ในพระราชด้าริ รวม 44,900            

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จ.อุดรธานี ปจ.อุดรธานี 18,200            

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ศพจ.อุดรธานี 26,700            

43 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านค้าตากล้า จ.สกลนคร ปจ.สกลนคร 10,600            

44 โครงการจัดต้ังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านท่าแร่ จ.สกลนคร ปจ.สกลนคร 10,600            

45 โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตว์น้้าในศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ศพจ.อยุธยา 27,400            

46 โครงการสาธิตการเล้ียงปลาในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ศพจ.ชลบุรี 71,900            

47 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.จันทบุรี ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน 281,300           

48 โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลาในหมู่บ้านตามแนวชายแดนในพระราชด้าริ จ.ราชบุรี ปจ.ราชบุรี 16,200            
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49 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ   จ.เพชรบุรี รวม 52,500            

ศปจ.เพชรบุรี 34,500            

ปจ.เพชรบุรี 18,000            

50 โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จ.เพชรบุรี รวม 27,200            

ศปจ.เพชรบุรี 9,200              

ปจ.เพชรบุรี 18,000            

51 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีป่ารอยต่อ 5 จังหวัด รวม 85,700            

 (ภาคตะวันออก ) อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ปจ.ชลบุรี 13,000            

ปจ.ระยอง 15,300            

ปจ.จันทบุรี 15,300            

ปจ.สระแก้ว 26,000            

ปจ.ฉะเชิงเทรา 16,100            

52 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 132,300           

ศพช.ระยอง 49,700            

ศพท. ระยอง 10,600            

ศพช.ตราด 34,500            

ปจ.กาญจนบุรี 16,200            

ศพจ.เชียงราย 10,600            

ศพจ.สตูล 10,700            

53 โครงการอ่างเก็บน้้าคลองบึง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ 15,300            

54 โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.กาญจนบุรี ปจ.กาญจนบุรี 12,700            

55 โครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝ่ังโดยชุมชน อ.ปะทิว จ.ชุมพร รวม 57,300            

ศพท.ชุมพร 43,500            

ศพช.ชุมพร 13,800            

56 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุปู ป่าทุ่งทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ .กระบ่ี รวม 168,000           

ศอป.กระบ่ี (ศพช.) 127,100           

ปจ.กระบ่ี 40,900            

57 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าปากพนัง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.นครศรีธรรมราช รวม 180,200           

ศูนย์ฯ ปากพนัง 138,500           

ปจ.นครศรีธรรมราช 28,200            

ปจ.พัทลุง 13,500            

58 โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ ต.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ศพจ.สงขลา 26,700            

59 โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านควนหรัน อ้าเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา ศพจ.สงขลา 15,200            



หน่วยงานท่ี ยอดโอน งวดท่ี 2 

ได้รับจัดสรร (คร้ังท่ี 1)

โอน 23% (ปัดเศษ)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

60 โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 จ.ปัตตานี ศพจ.ปัตตานี 52,300            

61 โครงการสาธิตและเพาะพันธ์ุปลาหน้าพระต้าหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส ศพจ.นราธิวาส 80,700            

62 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.นราธิวาส ศพจ.นราธิวาส 40,800            

63 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส รวม 238,000           

ศพท.นราธิวาส 119,300           

ศพช.ปัตตานี 118,700           

64 โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรพันธ์ุปลาและสัตว์น้้าจืดของไทย ( 54 จังหวัด ) รวม 1,409,100        

ศพจ.เชียงใหม่ 29,700            

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 38,200            

ศปจ.พะเยา 39,600            

ศพจ.เชียงราย 76,600            

ศปจ.ล้าปาง 19,300            

ศพจ.แพร่ 11,800            

ศพจ.น่าน 62,300            

ศปจ.ตาก 29,600            

ศปจ.พิษณุโลก 40,800            

ศพจ.พิจิตร 11,300            

ศพจ.เพชรบูรณ์ 41,100            

ศพก.อุตรดิตถ์ 21,200            

ศปจ.นครสวรรค์ 40,900            

ศพจ.สุโขทัย 22,400            

ศพจ.ล้าพูน 18,400            

ศพจ.หนองคาย 41,400            

ศพจ.อุดรธานี 24,400            

ศพจ.ขอนแก่น 24,400            

ศพจ.กาฬสินธ์ุ 22,500            

ศปจ.ชัยภูมิ 21,700            

ศพก.บุรีรัมย์ 21,600            

ศปจ.สุรินทร์ 22,100            

ศพจ.ศรีสะเกษ 54,300            

ศพจ.มหาสารคาม 11,100            

ศพจ.ยโสธร 22,600            

ศพจ.มุกดาหาร 8,600              
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ศพจ.ร้อยเอ็ด 15,200            

ศปจ.สกลนคร 25,600            

ศพจ.นครพนม 11,100            

ศปจ.อุบลราชธานี 20,700            

ศพจ.เลย 11,800            

ศพจ. อ้านาจเจริญ 27,400            

ศพจ.ชัยนาท 24,600            

ศพจ.อยุธยา 39,600            

ศปจ.สุพรรณบุรี 44,600            

ศปจ.เพชรบุรี 20,700            

ศพจ.ราชบุรี 34,000            

ศพจ.กาญจนบุรี 32,500            

ศพจ.ปทุมธานี 22,100            

ศปจ.ลพบุรี 21,800            

ศพจ.สระแก้ว 23,000            

ศพจ.ชลบุรี 31,100            

ศพจ.ปราจีนบุรี 5,300              

ศพจ.อ่างทอง 21,700            

ศพจ.สระบุรี 34,300            

ศพจ.ตราด 11,700            

ศปจ.สุราษฎร์ธานี 25,100            

ศพจ.สงขลา 22,100            

ศพจ.ปัตตานี 25,000            

ศปจ.พัทลุง 21,800            

ศพจ.ตรัง 25,300            

ศพก.ชุมพร 9,900              

ศปจ.ยะลา 9,600              

ศพจ.นราธิวาส 13,600            

65 โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด้าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รวม 1,344,600        

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (50 จังหวัด) ปจ.เชียงราย 40,600            

ปจ.เชียงใหม่ 195,100           

ปจ.ตาก 221,900           

ปจ.น่าน 81,700            
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ปจ.พะเยา 5,500              

ปจ.เพชรบูรณ์ 2,800              

ปจ.พิษณุโลก 19,800            

ปจ.แพร่ 2,800              

ปจ.แม่ฮ่องสอน 74,100            

ปจ.อุตรดิตถ์ 5,500              

ส้านักงานประมงพ้ืนท่ี กทม. 45,800            

ปจ.กาญจนบุรี 33,900            

ปจ.จันทบุรี 14,300            

ปจ.ฉะเชิงเทรา 7,200              

ปจ.ตราด 4,600              

ปจ.นครนายก 46,100            

ปจ.ปทุมธานี 11,000            

ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ 22,700            

ปจ.เพชรบุรี 7,000              

ปจ.ราชบุรี 4,700              

ปจ.พระนครศรีอยุธยา 2,300              

ปจ.สระแก้ว 25,100            

ปจ.ขอนแก่น 7,200              

ปจ.นครพนม 18,400            

ปจ.บุรีรัมย์ 12,000            

ปจ.มุกดาหาร 4,700              

ปจ.ยโสธร 2,400              

ปจ.เลย 19,100            

ปจ.ศรีสะเกษ 5,500              

ปจ.สกลนคร 75,100            

ปจ.สุรินทร์ 17,400            

ปจ.หนองคาย 3,300              

ปจ.หนองบัวล้าภู 9,000              

ปจ.อ้านาจเจริญ 10,600            

ปจ.อุดรธานี 23,700            

ปจ.อุบลราชธานี 31,000            

ปจ.บึงกาฬ 21,300            
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ปจ.ชุมพร 21,200            

ปจ.ตรัง 5,200              

ปจ.นครศรีธรรมราช 14,100            

ปจ.นราธิวาส 75,400            

ปจ.ปัตตานี 21,400            

ปจ.พัทลุง 2,700              

ปจ.ยะลา 18,700            

ปจ.ระนอง 2,700              

ปจ.สงขลา 27,800            

ปจ.สตูล 4,600              

ปจ.สุราษฎร์ธานี 10,600            

ปจ.พังงา 2,300              

ปจ.กระบ่ี 2,700              

66 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ บ.ดอยผักกูด ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 22,900            

67 โครงการจัดต้ังหมู่บ้านยามชายแดน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ บ.อาโจ้ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ศพจ.แม่ฮ่องสอน 26,400            

68 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด้าริ บ.สบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ศพจ.น่าน 23,000            

69 โครงการพัฒนา บ.กอก-บ.จูน อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ศพจ.น่าน 23,000            

70 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชด้าริภูพยัคฆ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ศพจ.น่าน 23,000            

71 โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้้าแม่ลอบ ตามพระราชด้าริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ศพจ. เชียงใหม่ 19,800            

72 โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด้าริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ ศพช.เพชรบุรี 599,900           

พระบรมราชินีนาถ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

73 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีเฉพาะ รวม 174,000           

ศพจ.เชียงใหม่ 53,700            

ปจ.เชียงใหม่ 16,700            

ศพจ.แม่ฮ่องสอน 15,500            

ปจ.แม่ฮ่องสอน 14,300            

ศปจ.ตาก 56,600            

ปจ.ตาก 17,200            

74 โครงการพัฒนาการผลิตพันธ์ุสัตว์น้้าในพ้ืนท่ีดินสาธารณะประโยชน์ บ้านบาโงโต๊ะอาลี ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา ปจ.ยะลา 77,300            

75 โครงการเกษตรรวมใจ อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครนายก ปจ.นครนายก 12,900            

76 โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด้าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ปจ.เชียงใหม่ 19,300            

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

77 โครงการศูนย์ผลิตพันธ์ุปลาในโครงการ "ซแรย์ อทิตยา" อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รวม 90,900            



หน่วยงานท่ี ยอดโอน งวดท่ี 2 

ได้รับจัดสรร (คร้ังท่ี 1)

โอน 23% (ปัดเศษ)

ล้าดับ ช่ือโครงการย่อย

ศปจ.สุรินทร์ 73,300            

ปจ.สุรินทร์ 17,600            

78 โครงการโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญสิริวัฒนาพรรณวดี รวม 29,600            

ปจ.แม่ฮ่องสอน 1,700              

ปจ.เชียงราย 1,700              

ปจ.น่าน 1,700              

ปจ.บุรีรัมย์ 1,700              

ปจ.สุรินทร์ 1,700              

ปจ.อ้านาจเจริญ 1,700              

ปจ.นครพนม 1,700              

ปจ.อุบลราชธานี 1,700              

ปจ.หนองคาย 1,700              

ปจ.เลย 1,700              

ปจ.ศรีสะเกษ 1,700              

ปจ.กาญจนบุรี 2,000              

ปจ.ตราด 1,700              

ปจ.สระแก้ว 1,700              

ปจ.ชุมพร 1,700              

ปจ.ระนอง 1,700              

ปจ.สตูล 2,100              

79 โครงการส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าสวยงามในโรงเรียนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สปก. 16,500            

ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

80 โครงการพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืนในพระราชด้าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ปจ.พระนครศรีอยุธยา 10,200            

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ้าเภอลาดบัวหลวง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

81 โครงการร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีกองบัญชาการต้ารวจตระเวนชายแดน เพ่ือด้าเนินงานตาม ศปจ.เพชรบุรี 11,900            

"หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  จังหวัดเพชรบุรี




