
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๖๕ 
 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๕ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
วันที่เสนอ กปร. ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๔ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๕๔๒,๒๖๐,๗๗๕ บาท 
วันที่อนุมัติ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ คงเหลืองบประมาณ  ๙๑๘,๑๒๕,๖๘๗ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการฟ้ืนฟู และพัฒนาพื้ นที่ ป่ าไม้ ใน เขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปลือย ภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ 
อ่างเก็บนํ้านํ้าตับน้อย อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการฟื้ นฟู และพัฒนาพื้ นที่ ป่ าไม้ ใน เขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปลือย ภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ 
ฝายบ้านนาจานพร้อมระบบส่งน้ํา อําเภอนาแห้ว 
จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๗,๐๐๐,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดหานํ้าสนับสนุนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ตําบลห้วยแม่เพรียง อําเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒,๒๘๐,๐๐๐ ๒,๒๘๐,๐๐๐ 

๔. โครงการระบบท่อส่งน้ํ า ฝ่ังซ้ายเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล - คลองสีเสียด จังหวัดนครนายก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
ตํ า รวจตระ เวนชายแดน บ้ านควนสามั ค คี
และพื้นที่ใกล้เคียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการป้องกันดินโคลนถล่มโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อันเนื่องมาจาก
พ ระ ร าช ดํ า ริ  อํ า เภ อ ร่ อ น พิ บู ล ย์  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๗,๓๕๕,๐๐๐ ๗,๓๕๕,๐๐๐ 

๗. โครงการฝายทุ่งส้านพร้อมระบบส่งน้ําเหมือง
ทุ่งแพะ ตําบลบ้านขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๓,๒๗๔,๐๐๐ ๒๓,๒๗๔,๐๐๐ 

 
 



 ๒

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา
บ้านแม่ยุ้นอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการปรับปรุงโรงสูบนํ้าหน่วยที่  ๓ อันเนื่ อง
มาจากพระราชดําริ อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๙,๐๒๐,๐๐๐ ๓๙,๐๒๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักร
พันธ์เพ็ญ ศิริ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๒,๑๙๓,๔๐๐ ๒๒,๑๙๓,๔๐๐ 

๑๑. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงพยาบาลห้วยกระเจา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๔,๓๙๐,๐๐๐ ๒๔,๓๙๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนบ้านห่างหลวง 
ฝายต้นน้ําห้วยบินาพร้อมระบบส่งน้ํา อําเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๕,๘๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่เหียะน้อยพร้อมระบบ
ส่งนํ้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่

กรมทรัพยากรน้ํา    
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔๙,๙๖๖,๐๐๐ ๔๙,๙๖๖,๐๐๐  

๑๔. โครงการขุดลอกลําห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๓๐๙,๐๐๐ ๔๖๔,๐๐๐ 

๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๐๒๐,๐๐๐ ๙๗๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๒๙๒,๐๐๐ ๑,๐๙๕,๐๐๐ 

 



 ๓

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๘. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว อําเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๘๐๑,๐๐๐ ๘๒๘,๐๐๐ 

๑๙. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดําริ กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๘,๐๒๓,๑๓๐ ๓,๐๖๕,๓๐๐ 

๒๐. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวาย
และไผ่ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๕๙๓,๐๐๐ ๙๐๔,๐๐๐ 

๒๑. โครงการฟาร์มตั วอย่ างตามพระราชดํ าริพื้ นที่
ภาคเหนือ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๙๐๙,๗๕๗ ๑,๗๐๔,๒๖๐ 

๒๒. โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ํ าปราณบุรีอันเนื่ อง
มาจากพระราชดําริ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๑๖๒,๒๐๐ ๑,๑๒๐,๙๐๐ 

๒๓. โครงการ ฟ้ื นฟู และพัฒ นาป่ าไม้ เขากระปุ ก
ตามแนวพระราชดําริ (ศูนย์ เรียนรู้ตามแนว
พระราชดําริ) อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๖,๗๘๓,๙๒๖.๖๖ 
 

๔,๗๗๕,๙๑๒ 

๒๔. โค ร งก า ร ฟื้ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ทุ่ ง ท ะ เล
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๗๐๐,๔๐๐ ๕๕๐,๔๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๔๗,๖๐๐ ๓๒๓,๒๐๐ 



 ๔

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๕. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้ าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมป่าไม้         
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๕๐,๐๐๐ 

๒๖. โครงการพัฒนาบ้านกอก – บ้านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๗๑๐,๙๔๐.๗๐ ๑,๑๘๑,๗๔๔ 

๒๗. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๗๙๑,๖๐๐ ๙๐๘,๒๐๐ 

๒๘. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มนํ้าของ-ลุ่มน้ําปาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๗,๔๔๗,๔๐๐ ๒,๕๗๑,๗๕๐ 

๒๙. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๓๗๘,๘๐๐ ๘๒๘,๘๐๐ 

๓๐. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตามแนว
พระราชดําริ พื้นที่ภาคเหนือ (จํานวน ๑๗ สถานี) 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔๘,๔๘๔,๓๐๒ ๑๙,๔๑๒,๕๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๑. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว ์
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๐๘๖,๓๙๘ ๙๙๘,๘๙๘ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๐๕,๑๑๕ ๓๐๕,๑๑๕ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๕๘๑,๕๐๐ ๕๖๙,๕๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 

๓๒. โครงการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุ์ไก่พื้นเมือง
ด่านซ้ายตามพระราชดําริ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

กรมปศุสัตว ์
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๐๗๓,๓๐๐ ๑,๐๗๓,๓๐๐ 

๓๓. โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพ่ือช่วยเหลือ
ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม 
อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๒๑๗,๒๑๖ ๓,๒๑๗,๒๑๖ 

๓๔. โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลําลองในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่ าแม่กลองและป่าอุ้มผาง เพื่ อสนอง
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปราม
การทําลายทรัพยากร ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า 
(สายทางบ้านเปิ่งเคลิ่ง – บ้านเลตองคุ) อําเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

จังหวดัตาก 
กระทรวงมหาดไทย 

๓,๓๙๑,๐๐๐ ๓,๓๙๑,๐๐๐ 

๓๕. โค ร งก า รพั ฒ น าระบ บ สุ ข า ภิ บ าล อ าห าร
และการจัดการคุณภาพนํ้าบริโภคในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 

กรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 

๓๖. โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน (มณฑลทหารราบที่ ๓๘ 
จังหวัดน่าน) อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ศูนย์ผลิต
พันธุ์กบพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 

กองทัพภาคที่ ๓     
กองทัพบก 

๓๘๑,๓๔๐ ๓๘๑,๓๔๐ 

 
 
 
 



 ๖

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๗. โครงการอาคารเก็ บ เมล็ดพั นธุ์พระราชทาน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ อําเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

กองทัพภาคที่ ๒     
กองทัพบก 

๕,๕๖๗,๕๓๔ ๕,๕๖๗,๕๓๔ 

๓๘. โครงการ พ้ื นที่ ลุ่ มน้ํ าห้ วยบางทรายตอนบน
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง 
และอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวดัมุกดาหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

๘,๔๓๔,๓๗๕ ๓,๙๐๓,๓๑๕ 

๓๙. โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จังหวดักาฬสินธุ์ 
กระทรวงมหาดไทย 

๒,๕๘๘,๘๑๕ ๒,๓๖๘,๓๑๕ 

๔๐. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

จังหวดัยโสธร 
กระทรวงมหาดไทย 

๘,๙๔๓,๖๒๕ ๔,๓๖๔,๕๒๕ 

๔๑. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  อํ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๖,๑๗๔,๙๔๔ ๑๓,๓๙๗,๕๔๔ 

๔๒. โครงการศูนย์ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ําเพื่อเพิ่มผลผลิต
ในแหล่งน้ําสาธารณะในพื้นที่ตามแนวชายแดน 
(ศูนย์ เรียนรู้ด้ านการประมงบ้านหนองตาดั้ ง
ตามพระราชดําริ) อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๔๒,๒๗๐ ๑๐๑,๔๙๐ 

๔๓. โครงการการศึ กษ าฟื้ นฟู ระบบนิ เวศ ป่ าไม้ 
และการพัฒนาการป่าไม้บนฐานทรัพยากรชีวภาพ
บนพื้ นที่  เส่ื อมโทรมตามแนวพ ระราช ดํ าริ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
กระทรวง 

การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วจิัย 
และนวัตกรรม 

๑๗๖,๒๔๐ ๑๗๖,๒๔๐ 

๔๔. โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชดําริ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๙,๗๗๙,๗๘๐ ๘,๑๘๐,๐๕๐ 

๔๕. โครงการการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ําป่าสัก 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒,๖๙๓,๐๐๐ ๑,๖๑๕,๗๘๘ 

๔๖. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (งานสํารวจพันธุ์ไม้ในพื้นที่โครงการฯ) 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๖๕๔,๐๐๐ ๕๙๕,๖๐๐ 

 



 ๗

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๗. โค รงก าร ศูน ย์ ผ ลิ ตพั น ธุ์ ก บพ ระราชท าน 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

กองทัพภาคที่ ๓    
กองทัพบก 

๓๔๗,๗๔๑ ๓๔๗,๗๔๑ 

๔๘. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
(เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๘๔๕,๗๖๐ ๑,๕๒๒,๕๗๐ 

๔๙. โครงการการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหา
ภัยแล้งและภัยพิบัติ 

กรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๕,๒๒๙,๘๘๘ ๑๕,๒๒๙,๘๘๘ 

๕๐. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (ขยายพันธุ์หญ้าแฝก
เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
ภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ) จังหวัด
สกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๒๓,๑๙๐ ๓๒๓,๑๙๐ 

๕๑. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. ๕๘๘,๒๐๐ ๕๘๘,๒๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น ๕๑  โครงการ  ๖๒๒,๘๖๘,๖๘๗.๓๖ ๕๔๒,๒๖๐,๗๗๕ 

 
 
 
 
 


