
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๖๕๔,๒๖๔,๐๓๙ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๒๔๘,๘๐๑,๗๘๗ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คงเหลืองบประมาณ  ๑๐๘,๙๔๒,๖๗๖ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการท านบดินห้วยนกเค้าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๒๙,๖๑๘,๐๐๐ ๒๙,๖๑๘,๐๐๐ 

๒. โครงการอ่างเก็บน  าล้ องปู พร้อมระบบส่ งน  า  
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๓๑,๙๓๖,๐๐๐ ๓๑,๙๓๖,๐๐๐ 

๓. โครงการประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน  าบ้านปรอผาโด้
อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ อ า เภอ อุ้มผ าง 
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๒๕,๓๕๗,๐๐๐ ๒๕,๓๕๗,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายทดน  าบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน  า 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๑๑,๙๗๙,๐๐๐ ๑๑,๙๗๙,๐๐๐ 

๕. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่ง
น  าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๑๔,๔๘๐,๐๐๐ ๑๔,๔๘๐,๐๐๐ 

๖. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยป่าไร่ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิอ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๑๘,๒๐๐,๐๐๐ ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการอาคารบังคับน  าบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน  า
อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอระแงะ  
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๔๘,๔๒๗,๐๐๐ ๔๘,๔๒๗,๐๐๐ 

๘. โครงการจัดหาน  าสนับสนุนโครงการเดินตาม
รอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการฝายบ้านโป่ งตะแบก อ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๖,๑๓๘,๐๐๐ ๖,๑๓๘,๐๐๐ 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๐. โครงการฝายพร้อมระบบส่งน  าโรงเรียนบ้านต ารวจ
ตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑ จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๗,๙๗๐,๐๐๐ ๗,๙๗๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการสูบน  าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบ
ส่งน  าเข้าพื นที่แปลงเกษตรภายในโครงการศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน อ าเภอหนองแสง จังหวัด
อุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี                     
กระทรวงมหาดไทย 

๘๑๘,๖๕๐ ๘๑๘,๖๕๐ 

๑๒. โครงการอาคารบังคับน  าบ้านห้วยเหมืองพร้อม
ระบบส่งน  าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๒๒,๑๔๑,๐๐๐ ๒๒,๑๔๑,๐๐๐ 

๑๓. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๗,๘๐๔,๔๐๐ ๕,๑๕๓,๒๐๐ 

๑๔. โครงการสถานี พั ฒ น าการเกษ ตรที่ สู งตาม
พระราชด าริ บ้านนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๔๗๙,๐๐๐ ๔๕๔,๐๐๐ 

๑๕. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวาย
และไผ่ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๔,๓๐๖,๐๐๐ ๒,๐๓๘,๐๐๐ 

๑๖. โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สม เด็ จพ ระกนิ ษฐาธิราช เจ้ า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ในพื นที่จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๐๖๕,๐๐๐ ๕๖๖,๒๕๐ 

๑๗. โครงการโครงการพัฒ นาอาชีพอย่ างยั่ งยื น  
(ด้านปศุสัตว์) ในพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยาม บ รมราชกุ ม ารี  อ า เภ อล าด บั วหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ 

๑๘. โค ร ง ก า รศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ภู พ า น 
อั น เนื่ อ งมาจากพ ระราชด าริ  อ า เภ อ เมื อ ง  
จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๕,๗๗๗,๐๐๐ ๒,๐๔๕,๐๐๐ 



 ๓ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๙. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้ าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (แผนงานด้านศึกษา 
ทดลอง วิจัย) 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ 

๒,๐๖๖,๒๙๓ ๒,๐๖๖,๒๙๓ 

  มหาวิทยาลยัพะเยา                     
ส านักงาน

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๑,๕๔๒,๔๒๙ ๑,๕๔๒,๔๒๙ 

๒๐. โครงการปรับปรุงภู มิ ทั ศน์ โรงพยาบาลน่ าน 
ตามพระราชด าริ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื                     

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๒,๒๙๗,๙๖๕ ๒,๒๒๑,๙๖๕ 

 รวมทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ  ๒๕๙,๐๕๒,๗๓๗ ๒๔๘,๘๐๑,๗๘๗ 

 
 


