
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๖๕๓,๓๘๘,๐๓๙ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๒๙๐,๕๓๐,๒๓๖ บาท 

วันที่อนุมัติ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ คงเหลืองบประมาณ  ๓๕๖,๘๖๘,๔๖๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบ
ส่งน ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๕๕,๘๘๗,๖๐๐ ๕๕,๘๘๗,๖๐๐ 

๒. โครงการฝายขุนน ้าสะเนียนพร้อมระบบส่งน ้ า 
จัดหาน ้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
ป่ า ไม้ แ ล ะ พั ฒ น าพื น ที่ ชุ ม ช น บ้ าน ห้ ว ย ลู่ 
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด้ าริ  อ้ า เภอ เมื อ ง  
จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๑๐,๙๐๐,๐๐๐ ๑๐,๙๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการอ่ างเก็ บ น ้ า ห้ วยรู อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
บ้านโพธิ์ศรี (ฝั่งซ้าย) ต้าบลโพธิ์ไทร อ้าเภอป่าติ ว 
จังหวัดยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๓๐,๔๕๐,๐๐๐ ๓๐,๔๕๐,๐๐๐ 

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน ้าอ่างเก็บน า้
ห้วยล้าพอกอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๒๗,๕๐๐,๐๐๐ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการปรับปรุงร่องชักน ้ าอุโมงค์ผันน ้ าจาก 
อ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ลงพื นที่โครงการพัฒนาลุ่มน ้า 
ล้าพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๑๐,๕๒๕,๐๐๐ ๑๐,๕๒๕,๐๐๐ 

๗. โครงการระบบผันน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยปรือ-อ่างเก็บ
น ้าคลองโบด จังหวัดนครนายก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๒๖,๕๐๐,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ 

 



 ๒ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการขุดสระเก็บน ้ าพร้อมระบบส่งน ้ าเพื่ อ 
จัดหาแหล่งน ้าให้โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน
บ้านพันวาล อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๓,๗๑๖,๐๐๐ ๓,๗๑๖,๐๐๐ 

๙. โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน ้าฝายบ้านสันเจริญ
พร้อมก่อสร้างถังพักน ้า อ้าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๔,๔๒๘,๐๐๐ ๔,๔๒๘,๐๐๐ 

๑๐. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื นที่ 
ลุ่มน ้ าบ้ าน ห้วยกุ๊ก  อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย 

กรมป่าไม้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๖๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการป่ าต้นน ้ า ห้วยเอี ยงอัน เนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

กรมป่าไม้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๕๐๙,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื นที่ 
บ้านฟ้ าไทยงามอัน เนื่ องมาจากพระราชด้ าริ  
อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

กรมป่าไม้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื นที่อนุรักษ์
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๓๘๗,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๓,๑๘๕,๓๐๐ ๒,๐๕๙,๔๐๐ 

๑๕. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๘,๗๐๙,๖๐๐ ๒,๘๑๕,๕๕๐ 

๑๖. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ ว อ้าเภอ 
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๖๓๗,๒๐๐ ๗๒๘,๒๐๐ 

 



 ๓ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๗. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ 
ตามพระราชด้าริ ในพื นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) 
อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๓๕๘,๐๐๐ ๑,๓๔๕,๕๐๐ 

๑๘. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบ้านนาศิริ  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๘๒๐,๐๐๐ ๘๐๕,๐๐๐ 

๑๙. โครงการศู น ย์ ภู ฟ้ าพั ฒ น า อัน เนื่ อ งม าจาก
พระราชด้าริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
(แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๔,๐๔๒,๔๐๐ ๓,๐๘๐,๔๐๐ 

  กรมป่าไม้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๘๐๑,๒๐๐ ๒,๘๐๑,๒๐๐ 

๒๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๔๗๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมป่าไม้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๙,๑๔๖,๓๘๖ ๑๓,๙๑๐,๐๐๖ 

๒๒. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ศูนย์พัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้หญ้ าแฝกเพื่ อการอนุรักษ์ ดิน 
และน ้า) 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๕,๒๗๔,๖๘๐ ๒,๓๐๓,๐๐๐ 

๒๓. โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า และปรับปรุง
บ้ารุงดิน พื นที่ขยายผลบ้านห้วยลู่ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๕,๙๐๐,๖๕๐ ๒,๘๖๗,๒๕๐ 

 
 



 ๔ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
(แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง) (เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๓๖๐,๐๐๐ ๓๖๐,๐๐๐ 

๒๕. โครงการศ ูน ย ์ศ ึก ษ าก า รพ ัฒ น า ห้วยทราย 
อันเนื่ องมาจากพระราชด้ าริ  อ้ า เภ อ ช ะ อ้ า  
จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย์อ้านวยการ
โครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชด้าริ 

กองบญัชาการตา้รวจ
ตระเวนชายแดน 
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

๗,๓๓๓,๗๔๔ ๖,๔๒๐,๒๔๔ 

๒๖. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  จังหวัดจันทบุรี  
(เพิ่ มศั กยภาพอาคารปฏิบั ติ การและสาธิต 
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ) 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๑,๙๔๒,๗๑๓.๔๘ ๑,๙๔๒,๗๑๓ 

๒๗. โค ร งก า รศู น ย์ ศึ กษ าการพั ฒ น าพิ กุ ลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (แผนงานขยายผล
การพัฒนา) อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๑,๗๙๑,๘๑๐ ๑,๗๙๑,๘๑๐ 

๒๘. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมา 
จากพระราชด้าริ 

กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก  

กองทัพบก 

๖๐๓,๘๔๐ ๔๑๘,๑๖๐ 

๒๙. โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน – ห้วยซั ว (หลัก ๒๒) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๖,๓๒๖,๖๐๐ ๕,๙๕๕,๘๐๐ 

๓๐. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื น ที่ บ ริ เว ณ ห น อ ง อ่ึ ง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมืองยโสธร 
จงัหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร 
กระทรวงมหาดไทย 

๑๑,๔๕๖,๕๘๕ ๔,๒๙๓,๕๒๕ 

๓๑. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

กองทัพภาคที่ ๑ 
กองทัพบก 

๑,๗๖๐,๐๐๐ ๑,๗๖๐,๐๐๐ 

๓๒. โครงการศึกษาวิธีการฟื้ นฟู ที่ ดิน เสื่ อมโทรม 
เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๒๔,๔๐๒,๗๑๓ ๑๖,๓๙๐,๕๗๘ 

๓๓. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้ าแฝก 
อัน เนื่ องมาจากพระราชด้าริ  (แผนงานด้าน 
การส่งเสริมประชาสัมพันธ์) 

ส้านักงาน
ประสานงาน

โครงการพัฒนาดอย
ตุง  

(พื นที่ทรงงาน)  
อันเนื่อง 

มาจากพระราชด้าร ิ

๔,๐๒๐,๓๐๐ ๔,๐๒๐,๓๐๐ 

 



 ๕ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๔. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด้าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

ส้านักงาน กปร. ๖๔๕,๐๐๐ ๖๔๕,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ  ๓๔๒,๑๙๑,๓๒๑.๔๘ ๒๙๐,๕๓๐,๒๓๖ 

 
 


