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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย กรมทรัพยากรน้ำ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F2A5 1. การจัดทำศูนย

ขอมูล อพ.สธ. - ทน.  

  

- เพื่อรวบรวม
แผนงาน/ 
โครงการท่ีกรม
ทรัพยากรนำ้
รวมสนอง
พระราชดำริ 

-  เพื่อรวบรวม
แผนงาน/ 
โครงการท่ีกรม
ทรัพยากรนำ้
รวมสนอง
พระราชดำริ 

- เพื่อรวบรวม
แผนงาน/ 
โครงการที่กรม
ทรัพยากรนำ้
รวมสนอง
พระราชดำริ 

- เพื่อรวบรวม
แผนงาน/ 
โครงการที่กรม
ทรัพยากรนำ้
รวมสนอง
พระราชดำริ 

- เพื่อรวบรวม
แผนงาน/ 
โครงการที่กรม
ทรัพยากรนำ้
รวมสนอง
พระราชดำริ 

  

  รวม 1 โครงการ -  -  -  -  -     
F3A8 1. โครงการกอสราง

ระบบกระจายนำ้
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สถาบันวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา  

ต.พิชัย อ.เมือง  
จ.ลำปาง 

20,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
สถาบันวิจยั
เทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนาใน
การดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                 

                  

F3A8 2. โครงการกอสราง
ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานปาตึงงาม)  

บานปาตึงงาม 
หมูที่ 14 ต.ปง
โคง อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม 
 

 

 

 

 

 

 

8,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน 
อพ.สธ. เพื่อใช
สำหรับการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                            
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 3. โครงการกอสราง

ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานหนาสถานี) 

บานหนาสถานี 
หมูที่ 11 ต.ทา
ปลาดุก อ.แม
ทา จ.ลำพูน 

4,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน 
อพ.สธ. เพื่อใช
สำหรับการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                                                          

                  

F3A8 4. โครงการกอสราง
ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานปาตึงใต)  

บานปาตึงใต 
หมูที่ 13 ต.ทา
ปลาดุก อ.แม
ทา จ.ลำพูน 

5,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน 
อพ.สธ. เพื่อใช
สำหรับการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                                           

                  

F3A8 5. โครงการกอสราง
ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานใหมทาชมภู)  

บานใหมทา
ชมภ ูหมูที ่15 
ต.ทาปลาดุก อ.
แมทา จ.ลำพูน 

7,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน 
อพ.สธ. เพื่อใช
สำหรับการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                                     
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 6. โครงการกอสราง

ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานทาทุงไผ) 

 บานทาทุงไผ 
หมูที่ 3 ต.ทา
ปลาดุก อ.แม
ทา จ.ลำพูน 

5,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน 
อพ.สธ. เพื่อใช
สำหรับการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                                    

                  

F3A8 7. โครงการกอสราง
ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานปาขา)  

บานแมปาขา 
หมูที่ 12 ต.ทา
ปลาดุก อ.แม
ทา จ.ลำพูน 

5,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน 
อพ.สธ. เพื่อใช
สำหรับการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  

                  

F3A8 8. โครงการกอสราง
ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานทาสองทา)  

บานทาสองทา 
หมูที่ 7 ต.ทา
ปลาดุก อ.แม
ทา จ.ลำพูน 

40,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน 
อพ.สธ. เพื่อใช
สำหรับการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                                 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 9. โครงการกอสราง

ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานเขื่อนแกว) 

บานเขื่อนแกว 
หมูที่ 9 ต.ทา
สาย อ.เมือง
เชียงราย  
จ.เชียงราย 

7,000,000 เพื่อสนับสนุน
แหลงน้ำใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่
เขารวมสนอง
พระราชดำริใน 
อพ.สธ. เพื่อใช
สำหรับการ
ดำเนินการ
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช                                    

                  

F3A8 10. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบึงควาย/บึง
สำโรงพรอมคลอง
เชื่อมตอ สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 1  
ต.บางประมุง  
อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค 

20,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 1  
ต.บางประมุง  
อ.โกรกพระ  
จ.นครสวรรค 

                  

F3A8 11. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหวยหนองน้ำใส  
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 3 ต.ไพร
นกยูง อ.หันคา  
จ.ชัยนาท 

25,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที ่3 ต.
ไพรนกยูง อ.หัน
คา จ.ชัยนาท 

                  

F3A8 12. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานพรเจริญ 
หมูที่ 7 ต.วัง
ตามัว อ.เมือง
นครพนม  
จ.นครพนม 

10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานพร
เจริญ หมูที่ 7 ต.
วังตามัว อ.เมือง
นครพนม  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
จ.นครพนม 

F3A8 13. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานนาคำ หมูที่ 
11 บานเหลา 
หมูที่ 4 ต.นาคำ 
อ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม 

5,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานนาคำ 
หมูที่ 11 บาน
เหลา หมูที่ 4  
ต.นาคำ อ.ศรี
สงคราม  
จ.นครพนม 

                  

F3A8 14. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานทาโขง หมู
ที่ 8 ต.บานขา  
อ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม 

40,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานทาโขง 
หมูที่ 8 ต.บานขา 
อ.ศรีสงคราม  
จ.นครพนม 

                  

F3A8 15. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหาดแฮ 
หมูที่ 3 ต.โคก
กวาง อ.บุงคลา 
จ.บึงกาฬ 

2,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานหาดแฮ 
หมูที่ 3 ต.โคก
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
กวาง อ.บุงคลา 
จ.บึงกาฬ 

F3A8 16. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหาดทราย
ทอง หมูที่ 5  
ต.นาสิงห  
อ.ศรีวิไล  
จ.บึงกาฬ 

2,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานหาด
ทรายทอง หมูที ่
5 ต.นาสิงห  
อ.ศรีวิไล  
จ.บึงกาฬ 

                  

F3A8 17. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานดอนหญา
นาง หมูที่ 1  
ต.ดอนหญานาง 
อ.พรเจริญ  
จ.บึงกาฬ 

2,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ศูนยเรียนรู
ฯ 

                  

F3A8 18. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานมะขามปอม 
ต.ธาตุเชิงชุม อ.
เมืองสกลนคร  
จ.สกลนคร 

2,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บาน
มะขามปอม  
ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมืองสกลนคร 
จ.สกลนคร 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 19. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานโพธิ์ทอง 
ต.พระธาตุบัง
พวน อ.เมือง
หนองคาย จ.
หนองคาย 

3,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานโพธิ์
ทอง ต.พระธาตุ
บังพวน อ.เมือง
หนองคาย  
จ.หนองคาย 

                  

F3A8 20. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ต.นาดอกคำ  
อ.นาดอกคำ  
จ.เลย 

2,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ ต.นาดอก
คำ อ.นาดอกคำ 
จ.เลย 

                  

F3A8 21. โครงการ
กอสรางฝายนำ้ลน 
พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ต.ศรีฐาน อ.ภู
กระดึง จ.เลย 

35,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ ต.ศรีฐาน 
อ.ภูกระดึง  
จ.เลย 

                  

F3A8 22. โครงการ
ปรับปรุงฟนฟูทาง
น้ำ พรอมกอสราง
ฝายน้ำลน 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหนองแสง  
ต.หนองออ  
อ.หนองวัวซอ  
จ.อุดรธาน ี

4,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานหนอง
แสง ต.หนองออ 
อ.หนองวัวซอ  
จ.อุดรธาน ี
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 23. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหนองแสง 
ต.หนองออ  
อ.หนองวัวซอ  
จ.อุดรธาน ี

2,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานหนอง
แสง ต.หนองออ 
อ.หนองวัวซอ  
จ.อุดรธาน ี

                  

F3A8 24. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองมวง 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 13 ต.ดง
เมืองแอม   
อ.เขาสวนกวาง  
จ.ขอนแกน 

3,543,400 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 13  
ต.ดงเมืองแอม  
อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแกน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F3A8 25. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองทำเลโคก
ปาชา สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

บานแวงนอย 
ต.แวงนอย  
อ.แวงนอย  
จ.ขอนแกน 

4,665,100 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานแวง
นอย ต.แวงนอย 
อ.แวงนอย  
จ.ขอนแกน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F3A8 26. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองคำมวง 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

บานนางาม ต.
นางาม อ.มัญจา
คีรี จ.ขอนแกน 

4,344,300 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานนางาม 
ต.นางาม  
อ.มัญจาคีรี  
จ.ขอนแกน 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 27. โครงการ

กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย
บึงคูขาดสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

  32,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานโนน
แดง หมูที่ 4  
ต.คูขาด อ.คง 
จ.นครราชสีมา 

                  

F3A8 28. โครงการ
อนุรักษฟนฟหูนอง
บัวแดงสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานวันชาติ  
หมูที่ 3 ต.หนอง
พลวง  
อ.ประทาย  
จ.นครราชสีมา 

3,200,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานวันชาติ 
หมูที่ 3 ต.หนอง
พลวง อ.ประทาย 
จ.นครราชสีมา 

                  

F3A8 29. โครงการ
ปรับปรุงซอมแซม
ระบบทอจายน้ำสู
แปลงเกษตรภายใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
(อพ.สธ.) ศูนย
คลองไผ 

ศูนยคลองไผ 
ต.คลองไผ  
อ.สีค้ิว  
จ.นครราชสีมา 

17,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ศูนยคลอง
ไผ ต.คลองไผ  
อ.สีค้ิว  
จ.นครราชสีมา 

                  

F3A8 30. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสระสาธารณะ 
พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานนอย หมูที่ 
4 ต.บานแกง 
อ.เมือง  
จ.สระแกว 

3,480,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานนอย 
หมูที่ 4 ต.บาน
แกง อ.เมือง  
จ.สระแกว                 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 31. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำคลองกะวัดกอง
ใหญ พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 9 ต.วัง
ทอง อ.วัง
สมบูรณ  
จ.สระแกว 

5,030,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 9  
ต.วังทอง อ.วัง
สมบูรณ  
จ.สระแกว                 

  

F3A8 32. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานหนองโพรง 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหนอง
โพรง หมูที่ 2 
ต.นายายอาม 
อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี 

6,400,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานหนอง
โพรง หมูที่ 2  
ต.นายายอาม 
อ.นายายอาม 
จ.จันทบุรี                 

  

F3A8 33. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานปถวี 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานปถว ีหมูที ่
2 ต.ปถวี  
อ.มะขาม  
จ.จันทบุรี 

5,040,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานปถวี 
หมูที่ 2 ต.ปถว ี 
อ.มะขาม  
จ.จันทบุรี                 

  

F3A8 34. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานทุงมวง 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานทุงมวง 
หมูที่ 7 ต.ทับ
ไทร อ.โปงน้ำ
รอน จ.จันทบุรี 

2,304,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานทุงมวง 
หมูที่ 7 ต.ทับไทร 
อ.โปงน้ำรอน  
จ.จันทบุรี                 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 35. โครงการ

กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนามเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา 
(แมน้ำประแสร) 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สนามกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 80 
พรรษา (แมนำ้
ประแสร) ต.
ปากน้ำประแสร 
อ.แกลง จ.
ระยอง 

2,200,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่สนามกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 
(แมน้ำประแสร) 
ต.ปากน้ำประ
แสร อ.แกลง  
จ.ระยอง                 

  

F3A8 36. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนามกีฬาบานเนิน
ฆอ สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สนามกีฬาบาน
เนินฆอ ต.เนิน
ฆอ อ.แกลง  
จ.ระยอง 

2,200,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่สนามกีฬา
บานเนินฆอ  
ต.เนินฆอ อ.แก
ลง จ.ระยอง 

               

  

F3A8 37. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานเขาสอง
กลอง พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานเขาสอง
กลอง หมูที่ 12 
ต.เขาเพิ่ม  
อ.บานนา  
จ.นครนายก 

4,780,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานเขาสอง
กลอง หมูที่ 12 
ต.เขาเพิ่ม อ.บาน
นา จ.นครนายก                
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 38. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานหินดาด 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหินดาด 
หมูที่ 13 ต.เขา
เพิ่ม อ.บานนา  
จ.นครนายก 

4,680,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานหินดาด 
หมูที่ 13 ต.เขา
เพิ่ม อ.บานนา  
จ.นครนายก                

  

F3A8 39. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานเกาะจันทร 
พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานเกาะจันทร 
หมูที่ 1 ต.เกาะ
จันทร อ.เกาะ
จันทร จ.ชลบุรี 

2,931,500 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานเกาะ
จันทร หมูที่ 1 
ต.เกาะจันทร  
อ.เกาะจันทร  
จ.ชลบุรี                

  

F3A8 40. โครงการ
อนุรักษฟนฟูสระ
น้ำ รพช.หวยมาบ
ไผ พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 4 ต.บาน
บึง อ.บานบึง  
จ.ชลบุรี 

2,465,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 4 ต.
บานบึง อ.บาน
บึง จ.ชลบุรี 

               

  

F3A8 41. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
ศูนยกีฬาเทศบาล
เมืองบานบึง 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม

ศูนยกีฬา
เทศบาลเมือง
บานบึง อ.บาน
บึง จ.ชลบุรี 

2,400,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ศูนยกีฬา
เทศบาลเมือง
บานบึง อ.บาน
บึง จ.ชลบุรี                
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

F3A8 42. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานชากนา 
พรอมระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานชากนา 
หมูที่ 4 ต.เขา
ซก อ.หนอง
ใหญ จ.ชลบุรี 

2,656,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานชากนา 
หมูที่ 4 ต.เขาซก 
อ.หนองใหญ  
จ.ชลบุรี                

  

F3A8 43. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำพรอมระบบ
กระจายน้ำบาน
แกงประลอม 
สนับสนุนพื้นที่รอบ
แนวเขตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) หมูที ่1  
ต.ไทรโยค อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี 

หมูที่ 1 ต.ไทร
โยค อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี 

14,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที ่1  
ต.ไทรโยค  
อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 44. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำพรอมระบบ
กระจายน้ำบานวัง
เขมร สนับสนุน
พื้นที่รอบแนวเขต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) หมูที ่9  
ต.ทาเสา อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 

หมูที่ 9 ต.ทา
เสา อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี   

12,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 9 ต.
ทาเสา อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี   

 
                

F3A8 45. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ หมูที ่
10 ต.หนองสะเดา 
อ.สามชุก  
จ.สุพรรณบุรี 

หมูที่ 10 ต.
หนองสะเดา 
อ.สามชุก  
จ.สุพรรณบุรี 

920,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 10  
ต.หนองสะเดา  
อ.สามชุก  
จ.สุพรรณบุรี  

 
                

F3A8 46. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำลำหวยปาชุมชน
บานหวยสะพาน
สามัคคี สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ หมูที ่
2 ต.หนองโรง  
อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 

หมูที่ 2  
ต.หนองโรง อ.
พนมทวน จ.
กาญจนบุรี 

8,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 2  
ต.หนองโรง  
อ.พนมทวน  
จ.กาญจนบุรี 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 47. โครงการ

อนุรักษฟนฟูคลอง
ตำลึง-หนองโปงปูน
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  

บานกรับพวง
กลาง ม.5, บาน
ยานขาด ม.9 
ยานขาด ต.ดง
ประคำ อ.พรหม
พิราม  
จ.พิษณุโลก 

9,431,100 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานกรับ
พวงกลาง ม.5, 
บานยานขาด ม.
9 ยานขาด ต.ดง
ประคำ อ.พรหม
พิราม  
จ.พิษณุโลก 

 
                

F3A8 48. โครงการ
อนุรักษฟนฟูบึงขด
ใหญ-บึงขดนอย
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) บาน
หนองหาง  

บานหนองหาง 
ม.3 ต.วังวน  
อ.พรหมพิราม 
จ.พิษณุโลก 

13,048,800 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานหนอง
หาง ม.3 ต.วัง
วน อ.พรหม
พิราม 
จ.พิษณุโลก 

 
                

F3A8 49. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริบาน
หาดสองแคว 

บานหาดสอง
แคว ม.1 ต.สอง
แคว อ.พิชยั  
จ.อุตรดิตถ 

3,217,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่มบานหาด
สองแคว ม.1 ต.
สองแคว อ.พิชยั 
จ.อุตรดิตถ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 50. อนุรักษฟนฟู

แหลงน้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช          
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ บาน
โรงหมอ 

บานโรงหมอ 
ม.3 ต.บาน
หมอ อ.พิชยั  
จ.อุตรดิตถ 

3,381,500 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานโรง 
หมอ ม.3 ต.บาน
หมอ อ.พิชยั  
จ.อุตรดิตถ 

 
                

F3A8 51. โครงการ
อนุรักษฟนฟูลำ
หวยแมปาน (มอน
พลอยลานป) 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
บานพราว  

บานพราว ม.6 
ต.ไทรยอย อ.
เดนชัย จ.แพร 

3,600,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานพราว 
ม.6 ต.ไทรยอย 
อ.เดนชัย จ.แพร 

 
                

F3A8 52. โครงการ
อนุรักษฟนฟูลำ
หวยนำ้พราว (ฝาย
หลวงประชารัฐ) 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
บานพราว  

บานพราว ม.6 
ต.ไทรยอย อ.
เดนชัย จ.แพร 

26,900,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานพราว 
ม.6 ต.ไทรยอย 
อ.เดนชัย จ.แพร 

 
                

F3A8 53. โครงการ
ปรับปรุงฟนฟูสระ
น้ำ พรอมระบบทอ
สงน้ำ เพื่อ
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

หมูที่ 4 บาน
ไทรลา ต.ครน 
อ.สวี จ.ชุมพร  

18,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 4บาน
ไทรลา ต.ครน 
อ.สวี จ.ชุมพร  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 54. โครงการจัดหา

น้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ บาน
ทุงตาหนอน 

หมูที่ 13 บาน
ทุงตาหนอน  
ต.คลองชะอุน  
อ.พนม   
จ.สุราษฎรธาน ี

10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที่ 13 
บานทุงตาหนอน 
ต.คลองชะอุน  
อ.พนม   
จ.สุราษฎรธาน ี

 
                

F3A8 55. โครงการ
พัฒนาหนองผักกูด 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ  

หมูที่ 2 บาน
ทุงตอเรือ  
ต.โคกเจริญ  
อ.ทับปุด  
จ.พังงา   

12,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่หมูที ่2 บาน
ทุงตอเรือ ต.โคก
เจริญ อ.ทับปุด 
จ.พังงา 

 
                

F3A8 56. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานปาชาด 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานปาชาด 
หมูที่ 1 ต.ปาไร  
อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร 

2,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร 
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานปาชาด 
หมูที่ 1 ต.ปาไร 
อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร 

 
                

F3A8 57. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสาธารณะ บาน
หนองคู พรอม
ระบบกระจายนำ้
ดวยพลังงาน
แสงอาทิตย
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม

บานหนองคู หมู
ที่ 7 ต.นาเวียง 
อ.เสนาคงนิคม 
จ.อำนาจเจริญ 

30,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานหนองคู 
หมูที่ 7 ต.นา
เวียง อ.เสนาคง
นิคม  
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

จ.อำนาจเจริญ 

F3A8 58. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายดวย
พลังงานแสงอาทิตย
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานแกงกฐิน  
หมูที่ 1 ต.นา
หมอมา อ.เมือง
อำนาจเจริญ  
จ.อำนาจเจริญ 

3,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานแกง
กฐิน หมูที่ 1  
ต.นาหมอมา อ.
เมืองอำนาจ-
เจริญ จ.อำนาจ-
เจริญ 

 
                

F3A8 59. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานสรางชาง
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานสรางชาง 
หมูที่ 7 ต.หนอง
เหลา อ.เขื่องใน 
จ.อุบลราชธาน ี

2,685,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่บานสราง
ชาง หมูที่ 7  
ต.หนองเหลา  
อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธาน ี
นาหมอมา  
อ.เมือง
อำนาจเจริญ จ.
อำนาจเจริญ 

 
                

F3A8 101. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำโคกหนองนา 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานปากชอง  
ต.กกตูม  
อ.ดงหลวง  
จ.มุกดาหาร 

 
  2,000,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

              

F3A8 102. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง

บานนาสะอาด 
ต.สิริเสนางค  

 
  3,000,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
น้ำถ้ำโยงโย
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

อ.เสนางคนิคม 
จ.อำนาจเจริญ 

การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

F3A8 103. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานขาม 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานขาม หมูที่ 
5 ต.ไมกลอน 
อ.พนา  
จ.อำนาจเจริญ 

 
  30,000,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที ่อพ.สธ. 

              

F3A8 104. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสระน้ำบานบก 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานบก ต.เส
นางคนิคม  
อ.เสนางคนิคม 
จ.อำนาจเจริญ 

 
  9,375,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

              

F3A8 105. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำพรอมระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหนองเมือง
ชุม หมูที่ 11  
ต.นาแวง  
อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

 
  4,500,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

              

F3A8 106. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบุงเอียด พรอม
ระบบกระจายนำ้
ดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม

บานโนนโหนน 
ต.โนนโหนน  
อ.วารินชำราบ 
จ.อุบลราชธาน ี

 
  19,500,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

F3A8 107. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหวยขา 
หมูที่ 1 ต.หวย
ขา อ.บุณฑริก 
จ.อุบลราชธาน ี

 
  2,500,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

              

F3A8 108. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองนอง พรอม
ระบบกระจายนำ้
ดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานยางขี้นก 
หมูที่ 1 ต.ยาง
ขี้นก อ.เขื่องใน 
จ.อุบลราชธาน ี

 
  4,850,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

              

F3A8 109. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ พรอมระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานบอน้ำ
ทิพย หมูที ่13 
ต.แกงเค็ง  
อ.กุดขาวปุน 
จ.อุบลราชธาน ี

 
  3,500,000 เพื่อวางแผนการ

จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

              

F3A8 138. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานนาคำพรอม
ระบบกระจายนำ้ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม

บานนาคำ หมู
ที่ 10 ต.นาผือ 
อ.เมือง
อำนาจเจริญ 
จ.อำนาจเจริญ 

 
  

 
  3,000,000 เพื่อวาง

แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

F3A8 139. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสาธารณะ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานตำแย หมู
ที่ 8 ต.พนา  
อ.พระเหลา  
จ.อำนาจเจริญ 

 
  

 
  30,000,000 เพื่อวาง

แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

          

F3A8 140. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานนาคำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานนาคำ หมู
ที่ 4 ต.ลือ อ.
ปทุมราชวงศา 
จ.อำนาจเจริญ 

 
  

 
  40,000,000 เพื่อวาง

แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

          

F3A8 141. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองเลิง
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานดอนเมย 
หมูที่ 1, 5  
ต.ดอนเมย  
อ.เมือง
อำนาจเจริญ 
จ.อำนาจเจริญ 

 
  

 
  11,400,000 เพื่อวาง

แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

          

F3A8 142. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำพรอมระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานทุงบุญ หมู
ที่ 9 ต.นาคำ 
อ.ศรีเมืองใหม 
จ.อุบลราชธาน ี

 
  

 
  3,500,000 เพื่อวาง

แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 143. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำกุดวังเมือง
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานบุตร หมูที ่
1 ต.แดงหมอ 
อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธาน ี

 
  

 
  4,500,000 เพื่อวาง

แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

          

F3A8 144. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำพรอมระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานซะซอม ,
นาโพธิ์เหนอื,
โนนสวรรค หมู
ที่ 7, 8, 9  
ต.นาโพธิก์ลาง 
อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธาน ี

    
 

  3,500,000 เพื่อวาง
แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

          

F3A8 145. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

 บานโนน
สมบูรณ หมูที่ 
3 ต.คำเขื่อน
แกว อ.สิรินธร 
จ.อุบลราชธาน ี

    
 

  1,000,000 เพื่อวาง
แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

          

F3A8 146. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(บานแมหาร) 

บานแมหาร หมู
ที่ 4 ต.บานกาศ 
อ.แมสะเรียง  
จ.แมฮองสอน 

            16,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      



หนา 170                                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-ทน. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 147. โครงการ

กอสรางกระจายน้ำ 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (บานเอียก) 

บานเอียก หมู
ที่ 5 ต.สันปา
ยาง อ.แมแตง 
จ.เชียงใหม 

            8,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 148. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำอางเก็บน้ำบาน
หนองสะแกยาว 
พรอมกอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 5 ต.วัง
ขอย อ.ไพศาลี 
จ.นครสวรรค 

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 149. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนาฝายสะนำ  
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 2,6 ต.
บานไร อ.บาน
ไร จ.อุทัยธาน ี

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 150. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำรองรกฟา 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 18  
ต.เนินขาม  
อ.เนินขาม  
จ.ชัยนาท 

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 151. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสระเก็บน้ำวัด
ปางไมไผ สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 13 ต.
ระบำ อ.ลาน
สัก จ.อุทยัธาน ี

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 152. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำคลองง้ิว 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 12, 9, 
14, 7 ต.เกย
ไชย อ.ชุมแสง 
จ.นครสวรรค 

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 153. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำลำหวยโปงหมอน 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 9 ต.พุ
นกยูง อ.ตากฟา 
จ.นครสวรรค 

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 154. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองตาทา  
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 11 ต.
ตะเคียนเล่ือน 
อ.เมือง
นครสวรรค  
จ.นครสวรรค 

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 155. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำแหลงน้ำบาง
พาน บอที่ 1, 2 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม

หมูที่ 6 ต.บาง 
มัญ อ.เมือง  
จ.สิงหบุรี 

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      



หนา 172                                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-ทน. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

F3A8 156. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองมาบ
ชุมแสง สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 8 ต.
ตะเคียนเล่ือน 
อ.เมือง
นครสวรรค  
จ.นครสวรรค 

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 157. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองบึงพาน  
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 6 ต.บาง 
มัญ อ.เมือง  
จ.สิงหบุรี 

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 158. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสระเก็บน้ำ  
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 17  
ต.หนองบัว  
อ.หนองบัว  
จ.นครสวรรค 

            15,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 159. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำแกมลิงหนอง
หญาปลอง  
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

หมูที่ 3, 4, 5 
ต.หนองหญา
ปลอง อ.ทัพ
ทัน จ.อุทัยธาน ี

            10,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 160. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ พรอมระบบ
กระจายน้ำ 

บานดงชมภ ู
หมูที่ 13  

            4,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ต.โพธิ์หมาก
แขง อ.บึงโขง
หลง จ.บึงกาฬ 

การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

F3A8 161. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองแจงตูม 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

บานแกงโกสุม 
ต.หัวขวาง  
อ.โกสุมพิสัย  
จ.มหาสารคาม 

  

  

  

  

  

  

5,180,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

  

  

  

F3A8 162. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองสิม 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

บานเปา  
ต.หนองขาม 
อ.อาจสามารถ 
จ.รอยเอ็ด 

  

  

  

  

  

  

2,180,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

  

  

  

F3A8 163. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองแปน 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ  

บานหนองแปน  
ต.หนองแปน  
อ.มัญจาคีรี   
จ.ขอนแกน 

  

  

  

  

  

  

20,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

  

  

  

F3A8 164. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนพื้นที่
โครงการฯ 

บานบานดอน
ยาว หมูที่ 5  
ต.ชอระกา  
อ.บานเหล่ือม  
จ.นครราชสีมา 

            3,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 165. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองแก, หนอง
คำไฮ พรอมระบบ
กระจายน้ำดวย

บานคำไฮ หมูที่ 
15 ต.มะเกลือ
เกา อ.สูงเนิน  
จ.นครราชสีมา 

            8,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ

      



หนา 174                                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ.-ทน. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนพื้นที่
โครงการฯ 

การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

F3A8 166. โครงการ
อนุรักษฟนฟหูวย
พลูสนับสนุน
โครงการฯ 

บานหนองไม
ตาย หมู 10  
ต.หนองไมงาม 
อ.บานกรวด  
จ.บุรีรัมย 

            6,950,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 167. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำโคกหนองยาว 
สนับสนุน
โครงการฯ 

บานหมู 1  
ต.กันทรารมย 
อ.กระสัง  
จ.บุรีรัมย 

            13,350,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 168. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
สนับสนุนพื้นที่
โครงการฯ 

บานหนองปลิง 
ม.8 ต.โคก
สะอาด อ.ลำ
ปลายมาศ  
จ.บุรีรัมย 

            1,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 169. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำหนองเขื่อน 
หนองเด่ือน 

บานกุง หมู 13 
ต.กุง อ.ศิลา
ลาด จ.ศรีสะ-
เกษ 

            355,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 170. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสระนาหมอง 

บานหนองโน 
หมูที่ 3 ต.เสียว 
อ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ  
จ.ศรีสะเกษ 

            1,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 171. โครงการ
อนุรักษฟนฟูคลอง
หมอคงสนับสนุน

หมูที่ 1 ต.บาง
เตย อ.สาม
พราน  

            600,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ หมูที ่
1 ต.บางเตย อ.สาม
พราน จ.นครปฐม  

จ.นครปฐม จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

F3A8 172. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำ  
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริหมูที่ 
14, บานเขาดินสอ 
หมูที่ 12 ต.ดอนแส
ลบ อ.หวยกระเจา 
จ.กาญจนบุรี 

หมูที่ 14, บาน
เขาดินสอ หมู
ที่ 12 ต.ดอน
แสลบ อ.หวย
กระเจา 
จ.กาญจนบุรี 

            29,700,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 173. โครงการ
ปรับปรุงฟนฟูฝาย
ดินโส สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
หมูที่ 4 ต.สหกรณ
นิคม อ.ทองผาภูมิ 
จ.กาญจนบุรี 

หมูที่ 4  
ต.สหกรณนิคม 
อ.ทองผาภูมิ จ.
กาญจนบุรี 

            21,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 174. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ หมูที ่
3 ต.ศรีมงคล อ.ไทร
โยค จ.กาญจนบุรี 

หมูที่ 3  
ต.ศรีมงคล  
อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี 

            9,100,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 175. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำสนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

ม.6 ต.ผาเลือด 
อ.ทาปลา  
จ.อุตรดิตถ 

            3,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 176. โครงการ
อนุรักษและฟนฟู
แหลงน้ำสนับสนุน
โครงการพันธุกรรม
พืช 

ต.อรัญคามวารี 
อ.เคียนชา  
จ.สุราษฎรธาน ี

            40,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 177. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานหาดทราย
มูล สนับสนุน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานหาดทราย
มูล หมูที่ 2 ต.
หวยไร อ.เมือง
อำนาจเจริญ 
จ.อำนาจเจริญ 

    
 

      30,000,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

      

F3A8 178. โครงการ
กอสรางระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานไรสีสุก หมู
ที่ 1 ต.ไรสีสุก 
อ.เสนางคนิคม 
จ.อำนาจเจริญ 

    
 

      3,500,000 เพื่อวางแผนการ
จัดหาแหลงน้ำ
การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมาย

เหต ุ2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F3A8 207. โครงการ

อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำ พรอมระบบ
กระจายน้ำดวย
พลังงานแสงอาทิตย 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานดอนต้ิว หมู 
11 ต.หนอง
เมือง อ.มวง
สามสิบ  
จ.อุบลราชธาน ี

    
 

      

    

3,750,000 เพื่อวาง
แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

  

F3A8 208. โครงการ
อนุรักษฟนฟแูหลง
น้ำบานดงแสนแกว 
สนับสนุนโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

บานดงแสนแกว 
หมูที่ 4 ต.คำ
เขื่อนแกว  
อ.ชานุมาน  
จ.อำนาจเจริญ 

    
 

  50,000,000 เพื่อวาง
แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

50,000,000 เพื่อวาง
แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

50,000,000 เพื่อวาง
แผนการจัดหา
แหลงน้ำการ
บริหารจัดการ
น้ำเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ อพ.สธ. 

  

F3A8 209. การจัดทำ 
Website อพ.สธ. - 
ทน. 

    

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. รวมกับ
กรมทรัพยากร
น้ำ 

 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. รวมกับ
กรมทรัพยากร
น้ำ 

  

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. รวมกับ
กรมทรัพยากร
น้ำ 

  

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. รวมกับ
กรมทรัพยากร
น้ำ 

  

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมการ
ดำเนินงาน 
อพ.สธ. รวมกับ
กรมทรัพยากร
น้ำ 

  

F3A8 210. การรวมจัด
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการฯ 
อพ.สธ.  

ตามที ่อพ.สธ. 
กำหนด 

  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 30 ป 
อพ.สธ.-
ประโยชนแทแก
มหาชน ณ 
มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

 

 

  

 

  

 

  

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 
: หวนดูทรัพย
ส่ิงสินตน ณ 
มหาวิทยาลัย 
แมโจ  
จ.เชียงใหม 

  

  รวม 210 โครงการ 541,002,700  530,232,500  410,860,000  403,915,000  424,468,000     
  รวมทั้งสิ้น 211 โครงการ 541,002,700  530,232,500  410,860,000  403,915,000  424,468,000     
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรพัยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจติสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 


