
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร  ๒,๗๖๘,๙๕๘,๘๖๒ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๖๘๓,๒๑๒,๕๘๐ บาท 

วันที่อนุมัติ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลืองบประมาณ  ๒,๐๘๕,๗๔๖,๒๘๒ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้้า 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัด
ล้าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๑,๗๓๔,๐๐๐ ๕๑,๗๓๔,๐๐๐ 

๒. โครงการปรับปรุงโรงสูบน้้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่ งน้้ าหน่ วยสู บ น้้ าที่  ๑ ๐  อั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๒,๐๗๖,๐๐๐ ๓๒,๐๗๖,๐๐๐ 

๓. โครงการประตูระบายน้้าบ้านป่าซ่านพร้อมอาคาร
ประกอบ อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๐,๙๐๐,๐๐๐ ๕๐,๙๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการอ่างเก็บน้้ าท้านบ ๑ อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๗,๗๑๕,๐๐๐ ๕๗,๗๑๕,๐๐๐ 

๕. โครงการฝายทดน้้ าวังครกพร้อมระบบส่งน้้ า 
อันเนื่ องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอบ้านคา 
จังหวัดราชบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๐,๑๘๒,๐๐๐ ๕๐,๑๘๒,๐๐๐ 

๖. โครงการฝายห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่ งน้้ า
สนั บ สนุ น ศู น ย์ ก าร เรียน รู้ เพื่ อการอนุ รักษ์ 
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(เหมืองผาแดง) อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๑,๑๕๐,๐๐๐ ๔๑,๑๕๐,๐๐๐ 

๗. โครงการส่ งเสริมการเรียนรู้ เพื่ อการอนุ รักษ์ 
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๙,๕๑๙,๒๐๐ ๑๕,๔๔๖,๖๐๐ 

 
 
 



 ๒ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร  
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

๒๓,๙๙๓,๐๖๖ ๑๙,๐๕๘,๘๕๑ 

๙. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อัน เนื่ องมาจากพระราชด้ าริ  (แผนงานการ
ด้าเนินงานบริหารจัดการโครงการ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๗๒,๘๐๔,๒๖๕ ๖๙,๕๑๖,๒๖๕ 

๑๐. โค ร ง ก า ร ศู 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 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๘๘,๗๙๒,๓๕๘.๖๕ ๗๐,๒๕๕,๔๐๘ 

๑๑. โครงการศู น ย์ ศึ กษ าการพั ฒ น าห้ วยทราย 
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด้ าริ  อ้ า เภอชะ อ้า  
จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย์อ้านวยการ
โครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชด้าริ 

กองบัญชาการตา้รวจ
ตระเวนชายแดน                     
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

๖๔,๒๔๓,๘๒๖ ๖๑,๑๑๓,๖๕๖ 

๑๒. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒ นาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๘๘,๑๓๘,๕๑๖ ๕๗,๐๐๘,๗๗๒ 

๑๓. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อัน เนื่ องมาจากพระราชด้าริ  อ้าเภอท่ าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๖,๘๓๑,๒๕๑.๙๐ ๔๖,๐๕๓,๕๕๗ 

๑๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด้ าริ   (แผนงานบริหารจัดการองค์กร 
และแผนงานขยายผลการพัฒนา) อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖๐,๓๑๓,๙๓๔.๖๖ ๔๗,๗๕๙,๙๗๑ 

๑๕ โครงการศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชด้าริ อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๗,๔๘๕,๗๐๐ ๗,๔๘๕,๗๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๓ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการศู น ย์ ศึ กษ าการพั ฒ น า ห้ วยท ราย 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเพชรบุรี 
(โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดราชบุรี) 

ศูนย์อ้านวยการ
โครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชด้าริ 

กองบัญชาการตา้รวจ
ตระเวนชายแดน                     
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

๕,๗๕๖,๘๐๐ ๕,๗๕๖,๘๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๑๖  โครงการ  ๗๗๑,๖๓๕,๙๑๘.๒๑ ๖๘๓,๒๑๒,๕๘๐ 

 


