รายงานสถานะการใช้งบประมาณ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําปี ๒๕๖๓
ครั้งที่

๕/๒๕๖๓

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่เสนอ กปร.

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

วงเงินอนุมัติครั้งนี้

๑๗๓,๔๗๒,๓๑๐ บาท

วันที่อนุมัติ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

คงเหลืองบประมาณ

๒๑,๑๖๔,๘๙๙ บาท

รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยหินฝน
จั ด หาน้ํ า สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาที่ ดิ น มู ล นิ ธิ
ชัยพัฒนา อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน
๒. โครงการอ่ า งเก็ บ น้ํ า ห้ ว ยแม่ สํ า อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
๓.

โครงการอ่ างเก็ บ น้ํ าคลองน้ํ าขาวอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

๔.

โครงการก่อสร้างฝายห้วยน้ําอุ่นพร้อมระบบส่งน้ํา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าอุทยาน
แห่ งชาติ ค ลองวั ง เจ้ า อํ า เภอคลองลาน จั งหวั ด
กําแพงเพชร

๕.
๖.
๗.

โครงการฝายบ้ านสบปื นพ ร้ อ มระบบส่ งน้ํ า
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน
โครงการแก้ มลิ งหนองฝายพร้ อมอาคารประกอบ
อั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ อํ า เภอวาปี ป ทุ ม
จังหวัดมหาสารคาม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

งบประมาณที่ขอ
หน่วยงานที่
รับการสนับสนุน
รับผิดชอบ
(บาท)
กรมชลประทาน
๕๒๓,๐๐๐
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กรมชลประทาน
๒๕,๐๐๐,๐๐๐
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กรมชลประทาน
๒๔,๗๘๗,๐๐๐
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กรมอุทยานแห่งชาติ ๑,๑๑๖,๔๐๐
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กรมชลประทาน
๒๓,๐๐๐,๐๐๐
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กรมชลประทาน
๘,๔๖๗,๐๐๐
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กรมชลประทาน
๑๓,๐๗๖,๐๐๐
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
๒๑,๙๑๐,๗๔๘.๓๐
กรมป่าไม้
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
(บาท)
๕๒๓,๐๐๐
๑๙,๑๒๐,๐๐๐
๒๔,๗๘๗,๐๐๐
๗๕๖,๔๐๐

๒๓,๐๐๐,๐๐๐
๘,๔๖๗,๐๐๐
๑๓,๐๗๖,๐๐๐
๑๖,๔๘๐,๑๒๓

๒
งบประมาณที่ขอ
ลําดับ
หน่
ว
ยงานที
่
โครงการ/กิจกรรม
รับการสนับสนุน
ที่
รับผิดชอบ
(บาท)
๘. โครงการอนุ รั ก ษ์ ส ภาพป่ าแม่ ตื่ น อั น เนื่ อ งมาจาก กรมอุทยานแห่งชาติ ๓,๔๔๐,๐๐๐
พระราชดําริ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๙. โครงการสร้ า งป่ า สร้ า งรายได้ ต ามพระราชดํ า ริ
กรมป่าไม้
๔,๕๒๑,๐๐๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กระทรวง
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑๐. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ําและแหล่งอาหารช้างป่า กรมอุทยานแห่งชาติ ๗,๐๐๘,๐๐๐
ในเขตรั ก ษ าพั นธุ์ สั ต ว์ ป่ า บุ ณ ฑ ริ ก -ยอดมน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาช้ า งป่ า ออกนอกพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
กระทรวง
ทํ า ลายทรั พ ย์ สิ น และพื ช ผลทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
ของราษฎรอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี
และสิ่งแวดล้อม
๑๑. โครงการทหารพันธุ์ดี (ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) กองทัพภาคที่ ๓
๒,๘๙๕,๘๔๕
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพบก
๑๒. โครงการศูนย์พั ฒ นาและบริการด้านการเกษตร กรมชลประทาน
๔,๗๐๘,๖๐๐
ห้ ว ยซอน – ห้ ว ยซั้ ว (หลั ก ๒๒) สาธารณรั ฐ กระทรวงเกษตร
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสหกรณ์
๑๓. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม กรมพัฒนาที่ดิน ๒๒,๑๐๙,๓๒๐.๒๒
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ อํ า เภอโพธาราม กระทรวงเกษตร
จังหวัดราชบุรี
และสหกรณ์
๑๔. โครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่กองพลทหารราบที่ ๙ กองทัพภาคที่ ๑
๒๕,๓๙๓,๗๙๗
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก อําเภอเมือง
กองทัพบก
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๑๕. โครงการดูแลเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง กองทัพภาคที่ ๔
๓,๓๐๙,๓๕๐
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
กองทัพบก
๑๖. โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล กองทัพภาคที่ ๔
๑๖,๗๖๕,๕๔๐
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
กองทัพบก
๑๗. โครงการการนํ าจุลินทรีย์ที่ คัดเลือ กได้จากพื้ น ที่ กรมพัฒนาที่ดิน
๒๐๐,๐๐๐
พรุ โ ต๊ ะ แดง จั ง หวั ด นราธิ ว าส ไปใช้ ป ระโยชน์ กระทรวงเกษตร
ด้านการเกษตร (ด้านการปลูกข้าว)
และสหกรณ์

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
(บาท)
๑,๗๔๖,๐๐๐

๒,๑๖๘,๘๐๐

๓,๓๗๙,๐๐๐

๒,๘๙๕,๘๔๕
๓,๔๔๘,๒๐๐
๑๐,๓๕๕,๒๙๑
๑๘,๓๑๑,๒๓๗
๓,๓๐๙,๓๕๐
๑๔,๑๒๓,๕๓๐
๑๙๓,๕๗๒

๓
ลําดับ
หน่วยงานที่
โครงการ/กิจกรรม
ที่
รับผิดชอบ
๑๘. โครงการพั ฒ นาและรณรงค์ ก ารใช้ หญ้ าแฝกอั น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
กรมป่าไม้
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ

งบประมาณที่ขอ
รับการสนับสนุน
(บาท)
๔,๐๑๕,๙๖๒

งบประมาณ
ที่อนุมัติ
(บาท)
๔,๐๑๕,๙๖๒

๓,๔๓๖,๐๐๐

๓,๓๑๖,๐๐๐

๒๑๕,๖๘๓,๕๖๒.๕๒

๑๗๓,๔๗๒,๓๑๐

