
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๖๖๕,๔๖๗,๔๐๔ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๒๕๖,๘๘๑,๗๑๙ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คงเหลืองบประมาณ  ๑๖๓,๖๔๕,๘๙๗ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ่างเก็บน ้ าแม่ อางอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการฝายแม่อางบ้านน ้าล้อมอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๑๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
บ้านหนองเสา อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๓๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการก่อสร้างฝายทดน ้าบ้านปางส่างค้าพร้อม
ระบ บ ส่ งน ้ าและถั งพั กน ้ า อั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๑๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร 
(ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์) ฝายห้วยน ้าฮาก
พร้อมระบบส่งน ้า อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการสระเก็บน ้าวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้าง 
คันดินและอาคารประกอบ อ้าเภอบ้ านผือ  
จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๑๙,๗๕๙,๐๐๐ ๑๙,๗๕๙,๐๐๐ 

๗. โครงการอ่างเก็บน ้ าแซร์อออัน เนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๒๓,๖๐๐,๐๐๐ ๒๓,๖๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการแก้ ไขปัญ หาการขาดแคลนน ้ าท้ า
ก าร เกษ ตรขอ งห มู่ บ้ าน ท ะ เล ปั ง อั น เนื่ อ ง 
มาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๒๑,๖๐๐,๐๐๐ ๒๑,๖๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการอ่างเก็บน ้ าคลองสังข์ อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๑,๑๔๒,๑๑๓ 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๐. โครงการอาคารอัดน ้าบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน ้า
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดระนอง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๒๖,๔๗๖,๐๐๐ ๒๖,๔๗๖,๐๐๐ 

๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กิจกรรมปรับปรุง
เรือนรับรองที่ประทับและงานสวนพฤกษศาสตร์) 

กรมป่าไม้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓๖,๖๐๐,๑๒๐ ๑๑,๘๐๕,๕๙๐ 

๑๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรม 
ชน เผ่ า เด็ กก้ าพ ร้า  (หลั ก  ๖๗ ) สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๒,๗๙๑,๐๐๐ ๒,๗๙๑,๐๐๐ 

๑๓. โค ร งก า รศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ภู พ า น 
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด้ าริ  อ้ า เภอ เมื อ ง  
จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๖,๕๓๒,๖๙๙.๓๒ ๒,๐๙๕,๐๙๙ 

๑๔. โครงการศ ูน ย ์ศ ึกษ ากา รพ ัฒ น าห ้วยท ราย 
อ ัน เนื ่อ งมาจากพระราชด้าร ิ อ้า เภอชะ อ้า 
จังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม) 

กองบญัชาการตา้รวจ
ตระเวนชายแดน 
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

๕,๒๗๙,๑๖๘ ๕,๒๗๙,๑๖๘ 

๑๕. โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร 
ห้ วยซอน – ห้ วยซั ว (หลั ก ๒๒) สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๖,๕๘๗,๔๕๐ ๖,๓๘๑,๐๕๐ 

๑๖. โครงการพัฒนาพื นที่ ลุ่ มน ้ าปากพนังอันเนื่ อง 
มาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 

๕๔,๔๖๔,๗๒๑.๗๔ ๒๒,๗๗๙,๗๗๑ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                      

๗๔๗,๙๖๓ ๖๑๘,๐๙๐ 

  กรมป่าไม้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๑๖๐,๐๐๐ ๓,๑๖๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการกิ จกรรมสนับสนุ นการด้ าเนิน งาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  (จัดซื อ
รถยนต์ราชการทดแทน) 

ส านักงาน กปร. ๖,๙๙๘,๗๒๘ ๖,๙๙๘,๗๒๘ 

 รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ  ๓๓๕,๗๙๖,๘๕๐.๐๖ ๒๕๖,๘๘๑,๗๑๙ 

 
 


