
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๐ วงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร  ๒,๖๐๕,๓๙๖,๙๘๑ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๑,๐๔๖,๑๑๑,๗๓๐ บาท 

วันที่อนุมัติ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ คงเหลืองบประมาณ  ๖๔๘,๓๒๖,๐๓๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างฝายน ้าแม่ใจลูกที่  ๕ พร้อม
อาคารประกอบ อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการก่อสร้างฝายน ้าแม่ใจลูกที่  ๖ พร้อม
อาคารประกอบ อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการจั ดหาแหล่ งน ้ าช่ วย เหลื อ ราษฎ ร 
ต้าบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(อ่างเก็บน ้าห้วยสีดาพร้อมระบบส่งน ้า) ระยะที่ ๒ 
อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการก่อสร้างอาคารระบายน ้ าคลองลัด 
ฝายโคกมะตูมพร้อมระบบส่งน ้า อ้าเภอช้านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการประตูระบายน ้าโคกมะตูม อ้าเภอช้านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๘,๓๔๐,๐๐๐ ๒๘,๓๔๐,๐๐๐ 

๖. โค รงก ารอ่ าง เก็ บ น ้ าบ้ านป่ าละ อู อั น เนื่ อ ง 
มาจ าก พ ระราชด้ า ริ  ต้ าบ ล ห้ วยสั ต ว์ ให ญ่  
อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดหาน ้ าช่วยเหลือโรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้ านตืองอช่างกลปทุมวัน 
อนุสรณ์ ๑๓ และราษฎรหมู่ที่ ๓ อ้าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๙,๔๘๓,๐๐๐ ๑๙,๔๘๓,๐๐๐ 

๘. โครงการจัดหาน ้ าช่วยเหลือโรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านละโอ  และราษฎรหมู่ที่ ๑ , 
๒ อ้าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๒,๘๐๐,๐๐๐ ๑๒,๒๙๔,๗๒๐ 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนมุัติ  
(บาท) 

๙. โครงการระบบประปาโรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดน เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ สม เด็ จพ ระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ  ๕๐  พรรษ า  
๒ เมษายน ๒๕๔๘ (บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า 
จ้ากัด อุปถัมภ์) อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖๒๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการระบบประปาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อ้าเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๙๗๐,๐๐๐ ๙๗๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าทรายทอง-อ่าง
เก็บน ้าคลองโบด (ระยะที่ ๒) อ้าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๙,๓๑๐,๐๐๐ ๕๙,๓๑๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการพ ัฒ นาแหล่งน ้ า เพื ่อบ ริห ารจ ัดการ
ทรัพยากรน ้าชุมชนตามแนวพระราชด้าริ 

มูลนิธิอุทกพัฒน์  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

๑๐,๕๓๔,๖๐๐ ๑๐,๕๓๔,๖๐๐ 

๑๓. โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าฝั่งซ้ายฝายถ่อนพร้อม
ระบบส่งน ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอท่า
วังผา จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยหม้ออุ่งอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๒,๑๔๐,๐๐๐ ๓๒,๑๔๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยครึ่ง อ้าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
บ้านทุ่งศรีเกิด อ้าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการฝายทุ่งกว๋าวพร้อมระบบส่งน ้า อ้าเภอ
เมืองปาน จังหวัดล้าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๓,๑๔๒,๐๐๐ ๓๓,๑๔๒,๐๐๐ 

๑๘. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าม้า อ้าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการอ่างเก็บน ้ า ห้วยต้อง อ้าเภอแม่พริก 
จังหวัดล้าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๘,๓๓๖,๕๐๐ ๓๘,๓๓๖,๕๐๐ 



 ๓ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๐. โครงการฝายห้วยแม่หลุ (ศาลา) พร้อมระบบ 
ส่งน ้า อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการแก้มลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคารประกอบ 
ระยะที่ ๑ อ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๒. โครงการฝายห้วยเพี ยแก้วพร้อมอาคารประกอบ 
อ้าเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๓. โครงการซ่ อมแซมฝาย ห้ วยฮี  อ้ า เภอ เซกา  
จังหวัดบึงกาฬ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖,๙๕๐,๐๐๐ ๖,๙๕๐,๐๐๐ 

๒๔. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้านหัวท้านบยุบใหญ่
พร้อมอาคารประกอบ อ้าเภอหนองบุญมาก 
จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๖,๙๒๔,๐๐๐ ๒๖,๙๒๔,๐๐๐ 

๒๕. โครงการฝายบ้านส้าราญ อ้าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๗๐,๐๐๐,๐๐๐ ๖๔,๓๑๐,๐๐๐ 

๒๖. โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าและระบบส่งน ้าอ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๘,๑๕๔,๕๐๐ ๓๗,๕๔๔,๘๐๐ 

๒๗. โค ร งก า รแ ก้ ม ลิ งห น อ ง เจ็ ด เส้ น ต อ น ล่ า ง  
อ้าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๓,๑๓๐,๐๐๐ ๑๓,๑๓๐,๐๐๐ 

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

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๙,๐๓๙,๕๐๐ ๖,๘๔๗,๕๐๐ 

๒๙. โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตพื นที่ภาคใต้อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ (การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ซีบูกันตัง) อ้าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 

กรมการข้าว 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๙๔,๒๐๐ ๑๑๑,๐๐๐ 

 
 



 ๔ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๐. ศึกษาวิธีการฟื้ นฟูที่ ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๙,๙๕๐,๙๕๕ ๖,๙๙๔,๔๑๘ 

๓๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื นที่ลุ่ม
น ้าบ้านห้วยกุ๊ก อ้าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๐๐๙,๐๐๐ ๙๕๔,๕๐๐ 

๓๒. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๕๔๓,๐๐๐ ๑,๕๔๓,๐๐๐ 

๓๓. โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชด้ าริพื นที่ 
ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อ้าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๕,๐๖๖,๐๐๐ ๕๙๗,๐๐๐ 

๓๔. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริ 
บ้านห้วยหญ้าไซ อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๑,๘๕๖,๕๐๐ ๓๗๙,๕๐๐ 

๓๕. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริ 
บ้านหนองห้า อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๔,๗๑๘,๘๐๐ ๖๑๘,๐๐๐ 

๓๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟื้นฟูป่า
ต้นน ้าล้าธารบ้านห้วยหยวก ตามพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ีจังหวัดน่าน 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๑๓๓,๔๐๐ ๑,๐๒๑,๐๐๐ 

๓๗. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวาย
แล ะ ไผ่ ต าม พ ระ ราช ด้ า ริ ส ม เด็ จ พ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๗,๐๕๐,๐๐๐ ๔,๑๕๒,๕๐๐ 

 
 



 ๕ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๘. โครงการพัฒนาพื นที่ป่าไม้ตามพระราชด้าริบ้าน
ปางพริก อ้าเภอปง จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔,๗๑๖,๐๒๐ ๗๗๗,๖๐๐ 

๓๙. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎรพื นที่ อ้ า เภอแม่ แจ่ม อัน เนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๐๑๒,๐๐๐ ๑,๓๖๙,๖๐๐ 

๔๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๑๔๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ 

๔๑. โครงการอนุ รักษ์ฟื้ นฟู สภาพป่ าและพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต บ้ า น น าศิ ริ อั น เนื่ อ งม า จ าก
พระราชด้าริ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๔๒๐,๐๐๐ ๖๘๕,๐๐๐ 

๔๒. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
สวนป่ าสิ ริ กิ ติ์ ที่  ๑๑  (ฟ า ร์ ม บ้ าน ขุ น แต ะ )  
อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๓๔๕,๑๘๙ ๙๗๐,๑๘๙ 

๔๓. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๘,๘๔๘,๐๐๐ ๔,๓๐๐,๐๐๐ 

๔๔. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริ 
ดอยฟ้ าห่มปก ต้าบลแม่สาว อ้าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๐๒๕,๐๐๐ ๑,๑๐๙,๐๐๐ 

 



 ๖ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๕. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริ 
ดอยด้า อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔,๗๔๓,๕๐๐ ๑,๕๖๒,๕๐๐ 

๔๖. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๙๓๐,๐๐๐ ๑,๘๔๙,๐๐๐ 

๔๗. โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก 

 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔,๑๗๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ 

๔๘. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริบ้านดงเย็น 
อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๐๗๖,๒๘๒ ๙๘๙,๑๔๑ 

๔๙. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๗๔๙,๕๐๐ ๓,๗๔๙,๕๐๐ 

๕๐. โครงการจัดตั งหมู่บ้ านยามชายแดนอันเนื่ อง 
มาจากพระราชด้าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๕,๙๕๗,๓๕๐ 
 

๓,๐๖๙,๒๕๐ 

๕๑. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื นที่โครงการ
ป่ารักน ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บ้านถ ้าติ ว 
อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๑๕๙,๕๐๐ ๑,๘๐๑,๕๐๐ 

 



 ๗ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๒. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื นที่ปา่ในโรงเรียน
ท่านผู้หญิ งจันทิมาพึ่ งบารมี อ้าเภอภูพาน 
จังหวัดสกลนคร 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๕๕๖,๕๐๐ ๑,๒๓๗,๕๐๐ 

๕๓. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื นที่ป่าอนุรักษ์ 
ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๓๙๐,๗๐๐ ๒,๐๔๕,๗๐๐ 

๕๔. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชด้าริ พื นที่ภาคเหนือ (จ้านวน ๑๗ แห่ง) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๖๑,๒๖๗,๕๒๐ ๒๔,๓๙๔,๖๗๕ 

๕๕. โครงการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในบริเวณวัดทิพย์ 
สุ คนธารามอัน เนื่ องมาจากพ ระราชด้ า ริ  
อ้าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๖๙๖,๒๘๐ ๓๘๑,๒๘๐ 

๕๖. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ในพื นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔,๕๒๐,๐๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒๓,๔๑๕,๔๒๐ ๘,๐๘๒,๒๘๐ 

๕๗. โครงการแ ก ้ไข ป ัญ ห าช ้า ง ป ่า ต าม แ น ว
พระราชด้าริบ้านป่าเด็ง อ้าเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๖๕๒,๕๐๐ ๖๕๒,๕๐๐ 

๕๘. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่า
สงวนแห ่งชาต ิป ่าก ุยบ ุร ีอ ัน เนื ่อ งมาจาก
พ ร ะ ร า ช ด้ า ร ิ อ้ า เภ อ กุ ย บุ รี  จ ัง ห ว ัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๙๙๐,๐๐๐ ๒,๔๘๐,๐๐๐ 



 ๘ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๙. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ 
(ด้านป่าไม้) บ้านยางกลาง อ้าเภอแสวงหา 
จังหวัดอ่างทอง 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๙๒๐,๐๐๐ ๕๙๕,๐๐๐ 

๖๐. โครงการเพิ่มหมู่ดับไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การควบคุมไฟป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๕๕๙,๗๐๐ ๑,๐๘๒,๒๐๐ 

๖๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกง
ไก่อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอล้าสนธิ 
จังหวัดลพบุรี 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๓๒๓,๕๐๐ ๕๘๙,๔๐๐ 

๖๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื นที่
อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชด้า ริ อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๓๙๙,๔๐๐ ๖๕๔,๐๐๐ 

๖๓. โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี่ในพื นที่ลุ่มน ้า 
แม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลแม่งอน 
อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มเกษตรกรท าสวน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่ม

น้ าแม่งอน 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

๑,๖๔๘,๑๘๐ ๑,๕๙๖,๙๘๐ 

๖๔. โครงการพัฒนาพื นที่ บริ เวณหนองอ่ึงอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร              
กระทรวงมหาดไทย 

๑๓,๐๑๙,๒๑๐ ๙,๘๑๓,๒๑๐ 

๖๕. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว –
อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๘๒,๒๕๗,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๖๖. โค ร งก ารศู น ย์ ศึ ก ษ าก ารพั ฒ น าภู พ าน 
อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอเมื อง  
จังหวัดสกลนคร (แผนงานด้านวิชาการ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔,๗๐๐,๘๐๐ ๑,๙๒๔,๒๐๐ 

๖๗. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อั น เนื่ อ งม า จ าก พ ระ ร า ช ด้ า ริ  จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๓,๒๔๖,๗๒๐ ๒๒,๒๖๘,๗๖๕ 

 



 ๙ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๘. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอท่าใหม่  
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๙,๘๕๔,๗๙๓ ๑๘,๐๙๑,๙๙๓ 

๖๙. โครงการศูนย์ ศึ กษาการพัฒนาพิ กุ ลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนราธิวาส 
(เพิ่มเติม) 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๗,๑๗๐,๗๘๗.๘๘ ๒๐,๒๘๑,๙๓๐ 

๗๐. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

  ส้านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย                     
กระทรวงมหาดไทย 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

  กรมประชาสัมพันธ์  
ส านักนายกรัฐมนตรี 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๗๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
แ ล ะฟื้ น ฟู สิ่ ง แ วด ล้ อ ม อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด้าริ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
(กิจกรรมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับและ
อาคารรับรอง) 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๙๑๘,๐๐๐ ๒,๙๑๘,๐๐๐ 

๗๒. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภู เขาอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ  จังหวัดเชียงใหม่  
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก                     

กองทัพบก 

๕๘๑,๕๖๐ ๓๔๐,๗๘๐ 

๗๓. โครงการปรับปรุงอาคารหอแห่งแรงบันดาลใจ 
ในพื นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื นที่ทรงงาน)  
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

ส้านักประสานงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พื นที่ทรงงาน)  
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

๕๘,๒๔๐,๗๕๔.๖๘ ๕๘,๒๔๐,๗๕๔ 

 
 
 
 
 



 ๑๐ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗๔. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
( ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม ,งาน ฟื้ น ฟู อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ , งานพัฒนาเศรษฐกิจ 
และงานบริหารโครงการ) จังหวัดกาญจนบุร ี

กรมการปกครอง                     
กระทรวงมหาดไทย 

๑,๗๘๓,๗๔๐ ๑,๕๙๒,๙๔๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๙๔,๐๒๕ ๑๖๘,๖๒๕ 

  กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๑๖๕,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ 

  โรงเรียนประชามงคล 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕๖๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ 

  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  โรงพยาบาลพยาบาลสถาน
พระบารม ี

ส านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒,๒๓๔,๓๘๐ ๖๔๐,๗๘๐ 

๗๕. โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์
หุ บ กะพง อ้ าเภอชะอ้ า จั งหวั ด เพชรบุ รี  
(ชุดประสานงานมวลชนสัมพันธ์) 

กองทัพภาคที่ ๑ 
กองทัพบก 

๑,๓๙๒,๗๐๐ ๖๕๘,๑๐๐ 

๗๖. โครงการวิจัยจุลินทรีย์ ในพื นที่ พรุ จังหวัด
นราธิวาส 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์               
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๑,๙๓๙,๗๖๙ ๑,๙๓๙,๗๖๙ 

 
 
 
 
 



 ๑๑ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗๗. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้ าปากพนังอันเนื่ อง 
มาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕๖,๑๘๙,๖๑๕ ๒๘,๔๙๕,๐๒๕ 

  กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๑๖๐,๐๐๐ ๑,๑๘๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑๓,๒๔๐,๑๙๘ ๙,๙๑๐,๓๙๘ 

๗๘. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕,๑๓๙,๐๐๐ ๒,๔๙๕,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖๒๑,๒๐๐ ๖๒๑,๒๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒๖,๐๒๖,๐๐๐ ๒๑,๐๗๖,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ๔,๒๖๕,๗๖๐ ๔,๒๖๕,๗๖๐ 

๗๙. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ี

กรมประชาสัมพันธ์  
ส านักนายกรัฐมนตรี 

๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ 

  กองทัพภาคที่ ๑   
กองทัพบก 

๑,๘๕๓,๐๐๐ ๑,๘๕๓,๐๐๐ 

  กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๕๗๙,๐๐๐ ๘๒๙,๕๐๐ 



 ๑๒ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘๐. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (แผนงานศึกษา 
วิจัย และทดลอง/แผนงานการจัดการความรู้) 
อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๕๑๕,๐๐๐ ๑,๕๑๕,๐๐๐ 

๘๑. โครงการพัฒนาพื นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (แผนงานบริหารจัดการโครงการ 
แผนงานการจัดการองค์ความรู้ และแผนงาน
ขยายผล) อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓,๗๘๗,๒๐๐ ๓,๗๘๗,๒๐๐ 

๘๒. โค รงก ารพั ฒ น าพื น ที่ ป่ า ขุ น แม่ ก ว ง อั น
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมป่าไม ้                     
กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๑๔๕,๐๐๐ ๒,๑๔๕,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔,๐๖๓,๐๐๐ ๔,๐๖๓,๐๐๐ 

๘๓. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด้าเนินงาน
โค รงก า ร อั น เนื่ อ งม าจ าก พ ระ ราช ด้ า ริ 
(เพิ่มเติม) 

ส านักงาน กปร. ๘,๐๙๓,๙๖๘ ๘,๐๙๓,๙๖๘ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๘๓  โครงการ  ๑,๒๙๗,๘๓๕,๑๗๖.๕๖ ๑,๐๔๖,๑๑๑,๗๓๐ 

 
 
 
 
 


