
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๗ 
 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร ๒,๓๒๖,๑๕๘,๕๓๔  บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๓๕๐,๗๓๓,๗๙๗ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ คงเหลืองบประมาณ  ๔๖๘,๓๔๒ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนท�านผู หญิงประไพศิวะโกเศศ อําเภออม
ก*อย จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดหาน้ํ าสนับสนุนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนรางวัลอินทิราคานที อําเภออม
ก*อย จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๗,๖๔๐,๐๐๐ ๑๗,๖๔๐,๐๐๐ 

๓. โครงการฝายห วยหวะพร อมระบบส�งน้ํา อําเภอบ�อ
เกลือ จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายห วยโก*น ๒ พร อมระบบส�งน้ําและราง
รับน้ําฝนพร อมถังเก็บน้ําฝน โรงเรียนมัธยมเฉลิม
พระเกียรติ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการศูนย<ศึกษาการพัฒนาห วยฮ�องไคร อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงาน
บริหารจัดการโครงการและแผนงานศึกษา
ทดลองวิจัย) จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๐,๙๐๒,๓๐๐ ๔,๒๕๙,๗๐๐ 

๖. โครงการจัดหาน้ําช�วยเหลือราษฎรบ านปางเติม 
(อ�างเก็บน้ําห วยไม เคียน) อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๘,๑๗๖,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 



 ๒

๗. โครงการงานผันน้ําไปเติมอ�างเก็บน้ําบึงกระโตน 
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๒๓๖,๐๐๐ ๑๘,๕๘๘,๐๐๐ 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการจัดหาน้ําเพิ่มเติมให กับพื้นที่สหกรณ<โค
นมวาริชภูมิ จํ า กัด อําเภอวาริชภูมิ จังหวัด
สกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๙,๔๘๑,๐๐๐ ๑๑,๑๖๒,๐๐๐ 

๙. โครงการก� อสร า งทํ านบดิ นห วยหินลาดอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๘,๖๖๐,๐๐๐ ๒๐,๓๐๙,๐๐๐ 

๑๐. โครงการฝายห วยคํามิด อําเภอเฝGาไร�  จังหวัด
หนองคาย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๐,๘๗๘,๐๐๐ ๑๒,๐๐๓,๐๐๐ 

๑๑. โครงการอ�างเก็บน้ําห วยตาดสูงพร อมระบบส�งน้ํา 
อําเภอนาแห ว จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๒,๔๙๕,๐๐๐ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการขยายระบบส�งน้ําฝIJ งขวาเข่ือนขุนด�าน
ปราการชล (ระยะที่  ๒) อํา เภอเมือง จังหวัด
นครนายก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๐,๓๒๐,๐๐๐ ๗,๑๖๓,๐๐๐ 

๑๓. โครงการฝายทดน้ําห วยผาปกพร อมระบบส�งน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๐,๘๙๖,๐๐๐ ๒๔,๙๒๔,๒๑๒ 

๑๔. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียน ตํารวจตระเวน
ชายแดนบ านเรดาร< อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๙,๔๑๗,๐๐๐ ๙,๔๑๗,๐๐๐ 

๑๕. โครงการแก มลิงบึงแอกพร อมอาคารประกอบ 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗,๕๖๘,๐๐๐ ๗,๕๖๘,๐๐๐ 

๑๖. โครงการขุดลอกคลองหาดยาง อําเภอศรีมหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

๑,๔๙๓,๐๐๐ ๑,๔๙๓,๐๐๐ 



 ๓

และสหกรณ< 

๑๗. โครงการพัฒนาแหล�งน้ําเพื่ออนุรักษ<แหล�งเรียนรู ทาง
ชีวภาพคุ งบางกระเจ าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (งาน
ก�อสร างท�อระบายน้ําปากคลองตรอกข้ีเถ า) อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๘,๔๘๗,๐๐๐ ๘,๔๘๗,๐๐๐ 

 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม 

หน5วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑๘. โครงการก�อสร างฝายชะลอน้ําพร อมระบบส�งน้ําวัด
เขาสุกิม อําเภอท�าใหม� จังหวัดจันทบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๔,๓๘๑,๐๐๐ ๑๔,๓๘๑,๐๐๐ 

๑๙. โครงการอาคารอัดน้ําห วยตายุทธอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๖,๐๘๒,๐๐๐ ๑๖,๐๘๒,๐๐๐ 

๒๐. โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ ส� ง น้ํ า อ า ค า ร อั ด น้ํ า 
บ านคลองกลางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๖,๑๒๙,๑๐๐ ๖,๑๒๙,๑๐๐ 

๒๑. โครงการฝายคลองหินเพิงพร อมระบบส�งน้ํา 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ระยะท่ี๒) อําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔,๕๗๕,๐๐๐ ๔,๕๗๕,๐๐๐ 

๒๒. โครงการปGองกันและบรรเทาอุทกภัยอําเภอ
หาดใหญ�อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรม
อาคารปGองกันตลิ่งคลองหวะ) อําเภอหาดใหญ� 
จังหวัดสงขลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๓. โครงการคันก้ันน้ําเค็มพร อมอาคารประกอบ
และปรับปรุ งระบบประปาวัดสารวัน อัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ  อําเภอไม แก�น 
จังหวัดปIตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๗,๔๕๗,๑๐๐ ๑๓,๓๘๐,๗๐๐ 

๒๔. โครงการระบบระบายน้ําโรงเรียนบ านค�ายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองจิก 
จังหวัดปIตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๒,๔๑๒,๘๐๐ ๗,๖๖๒,๑๐๐ 



 ๔

๒๕. โครงการฝายบ านหินจอกอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ 

๒๖. โครงการปรับปรุงระบบส�งน้ําฝายทดน้ําไอร<จือนะ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๓,๕๗๘,๐๐๐ ๑๓,๕๗๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๗. โครงการศูนย<พัฒนาปศุสัตว<ตามพระราชดําริ 
อําเภอด�านซ าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว< 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑,๐๒๗,๑๐๐ ๘๕๗,๑๐๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕๑๗,๓๓๐ ๓๙๔,๐๓๕ 

  กรมส5งเสริม
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ< 

๑,๑๐๙,๕๐๐ ๗๔๕,๕๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๓๕,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ 

  กรมหม�อนไหม 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๖๕,๒๐๐ ๑๖๕,๒๐๐ 

๒๘. โครงการพั ฒ น า พื้ น ที่ ตํ า บ ล เ ห ล� า ก อ ห ก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมส�งเสริม 
การปลูกแมคคาเดเมีย) อําเภอนาแห ว จังหวัดเลย 

กรมส�งเสริม
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ< 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 



 ๕

๒๙. โครงการจัดตั้งหมู�บ านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๖,๒๗๑,๗๐๐ ๒,๔๘๕,๒๐๐ 

๓๐. โครงการบ านเล็กในปLาใหญ�ตามพระราชดํา ริ 
ดอยฟGาห�มปก อําเภอแม�อาย จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๔๔๒,๐๐๐ ๙๘๑,๔๐๐ 

๓๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ปLา ไม ตามพระราชดํา ริ 
บ านปางพริก อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๓๕๒,๘๐๐ ๙๓๕,๘๐๐ 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๒. โครงการอนุ รักษ<ฟNOนฟูสภาพปL าและพัฒนา
คุณภ า พชี วิ ต บ า น น า  ศิ ริ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๙๖๓,๓๐๐ ๗๑๐,๐๐๐ 

๓๓. โครงการบ านเล็กในปLาใหญ�ตามพระราชดําริ 
บ านหนองห า อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๙๑๔,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

๓๔. โครงการอนุรักษ<ฟNOนฟูและส�งเสริมการปลูกหวาย
และ ไ ผ� ต ามพระ ร า ชดํ า ริ ส ม เ ด็ จพ ระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอวังท�า
ผา จังหวัดน�าน 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๗,๙๕๕,๒๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 



 ๖

๓๕. โครงการพัฒนาบ านกอก – บ านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปIว จังหวัดน�าน 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๐๐๘,๗๐๐ ๑,๐๓๑,๔๐๐ 

๓๖. โครงการฟาร<มตัวอย�างตามพระราชดําริบ านดงเย็น 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๑๔๒,๒๓๖ ๙๗๗,๕๐๐ 

๓๗. โครงการบ านเล็กในปLาใหญ�ตามพระราชดําริ 
ดอยดํา อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๖๒๑,๓๐๐ ๑,๐๕๖,๕๐๐ 

๓๘. โครงการบ านเล็กในปLาใหญ�ตามพระราชดําริ 
บ านห วยหญ าไซ อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๖๘๑,๔๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๙. โ ค ร ง ก า ร บ า น เ ล็ ก ใ น ปL า ใ ห ญ� บ า น ขุ น วิ น 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ  อําเภอแม�วาง  
จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๐๗๐,๐๐๐ ๑,๒๗๐,๐๐๐ 

๔๐. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ดอย
ยาว ดอยผาหม�น ดอยผาจิ อําเภอเวียงแก�น 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๓๖๖,๖๐๐ ๑,๒๔๓,๖๐๐ 



 ๗

๔๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ<
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงปLาเปGา 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔,๐๓๕,๖๐๐ ๒,๒๕๓,๐๐๐ 

๔๒. โครงการอนุรักษ<พื้นที่ปLาไม ต นแบบตามแนว
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (วัดเขา
ศาลาอตุลฐานะจาโร) จังหวัดสุรินทร< 

กรมปLาไม               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔,๑๑๐,๖๐๐ ๑,๖๓๙,๗๕๐ 

๔๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ านโหง�นขาม- บ านดงนา 
อําเภอศรีเมืองใหม� จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๕๗๑,๐๐๐ ๑,๗๘๔,๐๐๐ 

๔๔. โครงการสวนปL าห วยแก ว อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร< 

กรมปLาไม               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕,๙๙๗,๐๐๐ ๒,๓๗๓,๐๐๐ 

๔๕. โครงการบ านเล็กในปLาใหญ� จังหวัดนครพนม กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๔๔๓,๕๐๐ ๙๕๔,๕๐๐ 

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๖. โครงการทับทิมสยาม ๐๖   อันเนื่อง  มาจาก
พระราชดําริ อําเภอขุขันธ< จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๙๘๖,๐๐๐ ๑,๔๘๔,๐๐๐ 

๔๗. โครงการแก ไขปIญหาช างปLาอุทยานแห�งชาติแก�ง กรมอุทยานแห�งชาติ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ 



 ๘

กระจานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ< 

สัตว<ปLา และพนัธุ<พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔๘. โครงการส�งเสริมปลูกพืชอาหารชุมชนในระบบวน
เกษตรตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรมปLาไม               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๘,๕๐๕,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 

๔๙. โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงปลา
ในโครงการทดลองหมู�บ านประมงบ านห วยเจริญ
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ อําเภอท�าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ< 

กองทัพภาคที่ ๓              
กองทัพบก 

๔๒๕,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ 

๕๐. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ�มน้ําห วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ อําเภอคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

  กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๐๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ 

  กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 

สํานักงานตํารวจ
แห5งชาต ิ

๑,๔๖๘,๓๐๐ ๘๒๘,๓๐๐ 

  กรมประชาสัมพันธ< 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

๗๒,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย 

๑๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

  กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 



 ๙

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๑. โครงการก�อสร างอาคารเรียน ครุภัณฑ< และการ
ปรับภูมิทัศน< โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดน
ภาคใต  อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

สํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย              
กระทรวงศึกษาธกิาร 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๒. โครงการกิจกรรมการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สํานักงาน กปร. ๔๖๘,๒๐๐ ๔๖๘,๒๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๕๒  โครงการ  ๕๙๑,๖๕๐,๐๖๖ ๓๕๐,๗๓๓,๗๙๗ 

 
 
 
 


