
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 

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

วันที่เสนอ กปร. ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๔๓๒,๑๘๒,๑๒๕ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๖๕๓,๕๖๔,๑๕๗ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาน้้ าสนับสนุนพื้นที่บ้ านซลอบ
โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้้าของ-ลุ่มน้้าปาย
อัน เนื่ อ ง มาจากพระราชด้ าริ  อ้ า เภอเมื อง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๗,๒๔๐,๐๐๐ ๑๗,๒๔๐,๐๐๐ 

๒. โครงการฝาย ห้ วยป่ า ไร่พ ร้อม ระบ บส่ งน้้ า  
อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕,๓๐๖,๐๐๐ ๕,๓๐๖,๐๐๐ 

๓. โค รงก ารจั ดห าน้้ า สนั บ สนุ น โรงพ ย าบ าล 
วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ้าเภอ 
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๔,๑๙๒,๐๐๐ ๑๔,๑๙๒,๐๐๐ 

๔. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้้าบ้านวะกะเลโค๊ะ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๒๕๔,๐๐๐ ๑,๒๕๔,๐๐๐ 

๕. โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๘,๙๐๐,๐๐๐ ๒๘,๙๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาน้้ าสนับสนุน โรงเรี ยนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทยอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดหาน้้ าสนับสนุน โรงเรียนต้ารวจ
ตระ เวน ชายแดน ปิ ล๊ อกคี่ อั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๑,๓๑๐,๐๐๐ ๒๑,๓๑๐,๐๐๐ 

๘. โครงการจัดหาน้้ าสนับสนุน โรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนมิตรมวลชน ๒ อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๑,๖๕๑,๐๐๐ ๑๑,๖๕๑,๐๐๐ 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๙. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้้าของ-ลุ่มน้้าปาย 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๓,๐๘๔,๖๐๐ ๓,๐๘๔,๖๐๐ 

๑๐. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้้า
ห้วยน้้ารีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๒,๙๖๑,๒๐๐ ๑,๕๒๔,๒๐๐ 

๑๑. โครงการส้ารวจ ศึกษา รวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร
และองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาชาวเผ่า
กะ เห รี่ ย งในพื้ น ที่ จั งห วัด แม่ ฮ่ อ งสอนตาม
พระราชด้าริสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ด้าเนินการสวนรุกขชาติ
ห้วยชมพูและสวนรุกขชาติแม่สุริน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎรพื้ นที่ อ้ า เภอแม่ แจ่ม อัน เนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๑๑๐,๕๐๐ ๑,๑๑๐,๕๐๐ 

๑๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองดูแลพื้นที่
จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวตามพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๔,๕๑๖,๘๐๐ ๔,๕๑๖,๘๐๐ 

๑๔. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๘,๗๓๐,๐๐๐ ๕,๗๓๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการสถานี พั ฒ น าการเกษตรที่ สู งต าม
พระราชด้าริพื้นที่ภาคเหนือ (จ้านวน ๑๖ แห่ง) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๕๕,๕๐๒,๘๑๗ ๒๒,๑๘๑,๐๑๗ 

 
 



 ๓ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๓,๙๑๒,๒๐๐ ๑,๖๐๖,๐๐๐ 

๑๗. โครงการพัฒนาพื้ นที่ ป่ าไม้ตามพระราชด้าริ 
บ้านปางพริก อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๔,๒๓๖,๐๐๐ ๘๐๑,๒๐๐ 

๑๘. โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด้ าริพื้ น ที่ 
ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อ้าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๒,๒๔๖,๘๐๐ ๕๔๕,๐๐๐ 

๑๙. โครงการอนุ รักษ์และพัฒนาพื้ นที่ป่ าอนุรักษ์
โรงเรียนบ้ านม่ วงพิ ทยาคม อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๔๕๖,๕๐๐ ๑,๑๐๑,๕๐๐ 

๒๐. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าในโรงเรียน
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อ้าเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร 

กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๙๖๙,๐๐๐ ๖๒๘,๐๐๐ 

๒๑. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่า 
ดงนาทาม อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๖๔๐,๐๐๐ ๔๓๓,๕๐๐ 

๒๒. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้เขากระปุกตามแนว
พระราชด้าริ อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๕,๐๒๓,๙๕๓.๙๑ ๔,๔๘๕,๓๕๓ 

๒๓. โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามพระราชด้าริ 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๔,๘๙๒,๐๐๐ ๔,๘๙๒,๐๐๐ 



 ๔ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๔. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ า 
ในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๓,๖๗๕,๐๐๐ ๒,๐๕๐,๐๐๐ 

  กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑๔,๔๙๙,๖๕๕ ๗,๔๒๘,๓๕๕ 

๒๕. โค ร งก า รฟื้ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ทุ่ ง ท ะ เล 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๒๖. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้ าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒๙,๘๔๖,๐๐๐ ๒๕,๗๒๑,๐๐๐ 

๒๗. โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎี ใหม่ อันเนื่ อง 
มาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย  
กระทรวงมหาดไทย 

๕,๐๐๐,๑๘๐ ๒,๑๕๑,๗๘๐ 

๒๘. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(แผนงานบริหารจัดการโครงการ) อ้าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๗,๔๓๓,๓๖๙ ๑๓,๙๑๗,๗๖๙ 

๒๙. โครงการพัฒ นา เบ็ ด เสร็จลุ่ มน้้ าสาขาแม่ปิ ง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (แผนงานบริหาร
จัดการโครงการ) จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖,๘๒๒,๕๙๕ ๕,๒๐๓,๓๖๗ 

๓๐. โครงการพัฒนาพื้นที่ ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (แผนงานบริหารจัดการโครงการ) 
อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔,๖๑๕,๕๓๐ ๔,๖๑๕,๕๓๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๙๐๕,๙๐๐ ๒,๗๖๑,๙๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๐,๘๐๕,๘๖๐ ๑๐,๑๐๕,๓๕๙ 

๓๒. โค ร งก า รศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร เก ษ ต ร ภู สิ ง ห์ 
อัน เนื่ อ งมาจากพ ระราชด้ าริ  อ้ าเภอภู สิ งห์  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๙,๕๘๐,๑๕๓ ๑๗,๗๔๐,๐๗๓ 

๓๓. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ 
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๖๑๗,๙๘๖ ๑,๖๑๗,๙๘๖ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๐๘๓,๐๐๐ ๙๙๓,๐๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๕,๐๕๐ ๔๕,๐๕๐ 

๓๔. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าห้วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร  
กระทรวงมหาดไทย 

๖,๒๖๗,๓๐๐ ๔,๕๖๑,๕๐๐ 

๓๕. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(งานพัฒนาสังคม งานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
งานพัฒนาเศรษฐกิจและงานบริหารโครงการ) 
อ้าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย 

๕,๖๓๔,๒๐๒ ๓,๒๓๘,๒๒๒ 

 
 
 
 
 



 ๖ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๖. โครงการศู น ย์บ ริก ารการพั ฒ น าปลวกแดง 
ตามพระราชด้าริ อ้าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒,๖๙๑,๑๐๐ ๒๙๑,๑๐๐ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔,๑๒๘,๔๐๐ ๑,๐๔๐,๔๐๐ 

  กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๘๓๙,๔๗๐ ๖๙๒,๔๗๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๖๘๘,๔๒๐ ๑,๖๘๘,๔๒๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๗๕๔,๙๕๖ ๗๕๔,๙๕๖ 

  กรมการข้าว 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๗๗๘,๖๐๐ ๗๗๘,๖๐๐ 

๓๗. โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานขุนด่าน 
ปราการชล (ระยะที่ ๒)  จังหวัดนครนายก 

กรมศิลปากร  
กระทรวงวัฒนธรรม 

๓๗,๓๐๖,๒๐๐ ๓๗,๓๐๖,๒๐๐ 

๓๘. โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
ชลบุร ี

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๔,๓๖๘,๗๒๖ ๒,๒๙๕,๙๕๖ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๗๙,๔๙๐ ๓๗๙,๔๙๐ 

  ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ

และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๖๑๗,๑๐๐ ๖๑๗,๑๐๐ 

  กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

๘๗๓,๒๐๐ ๗๐๗,๔๕๐ 



 ๗ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๙. โครงการศู นย์ ศึ กษ าการพัฒ น า ห้ วยฮ่ องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  อ้าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ (แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒,๕๑๕,๔๗๙.๒๐ ๗๑๘,๗๑๖ 

๔๐. โครงการศู น ย์ ศึ กษ าการพั ฒ น า เขาหิ นซ้ อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  อ้าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง) 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๘๔๓,๒๐๐ ๒๐๘,๖๐๐ 

๔๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อัน เนื่ องมาจากพระราชด้ าริ อ้าเภอท่ าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี (แผนงานศึกษา วิจัย และทดสอบ) 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๐๖๘,๓๑๕ ๓๖๑,๑๘๘ 

๔๒. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่ อง 
มาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
(แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๙๕๗,๐๐๐ ๓๐๘,๖๐๐ 

๔๓. โครงการศู น ย์ ศึ ก ษ าก ารพั ฒ น าพิ กุ ล ท อ ง 
อันเนื่ องมาจากพระราชด้าริ  (แผนงานศึกษา 
ทดลอง วิจัย และทดสอบ ตามแนวพระราชด้าริ) 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๔๕๒,๘๐๐ ๑,๐๐๑,๖๐๐ 

  มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์  

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๔๒๔,๐๔๐ ๓๓๔,๖๘๐ 

  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์  

กระทรวงศึกษาธิการ 

๖๔๐,๐๐๐ ๕๔๙,๐๐๐ 

๔๔. โครงการศึกษาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้บนฐานทรัพยากร
ชีวภาพบนพื้นที่ เสื่อมโทรมตามแนวพระราชด้าริ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์  

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๑๓๕,๔๖๐ ๑,๐๖๒,๘๖๐ 

๔๕. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๐,๓๖๔,๓๕๘ ๔๐,๘๙๓,๐๗๘ 

  กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๐๙๕,๐๐๐ ๑,๐๙๕,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๑๑,๓๒๘,๔๔๐ ๑๑,๐๒๘,๔๔๐ 

 



 ๘ 

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๖. โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ 
หุ บ ก ะ พ ง  อ้ า เภ อ ช ะ อ้ า  จั งห วั ด เพ ช รบุ รี  
(ชุดประสานงานโครงการ) 

กองทัพภาคที่ ๑ 
กองทัพบก 

๑,๓๙๗,๗๐๐ ๑,๒๖๗,๒๐๐ 

๔๗. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด้ าเนิน งาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

ส านักงาน กปร. ๓๙,๘๗๑,๔๖๐ ๓๙,๘๗๑,๔๖๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๔๗  โครงการ  ๕๓๑,๗๗๒,๐๖๕.๑๑ ๔๓๒,๑๘๒,๑๒๕ 

 
 
 
 
 


