
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๖๐ 
 

ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๐ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๖๐๕,๓๙๖,๙๘๑ บาท 
วันที่เสนอ กปร. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๒๖๑,๘๒๗,๖๖๕ บาท 
วันที่อนุมัติ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คงเหลืองบประมาณ  ๖๗,๙๙๙,๙๘๘ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าสนับสนุนการทํานา
เกษตรอินทรีย์ บริเวณค่ายเอกาทศรถ จังหวัด
พิษณุโลก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดทําแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปา
ภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพ้ืนที่อย่าง
มี ส่ วนร่วมใน เขตรักษาพั นธุ์ สั ตว์ป่ าอุ้ มผาง
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (บ้านหม่องกั๊ว) จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๔,๕๓๐,๐๐๐ ๑๔,๕๓๐,๐๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓๙๑,๐๐๐ ๒๑๑,๐๐๐ 

๓. โครงการแก้มลิงกุดไผท พร้อมอาคารประกอบ 
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย  อําเภอ
โคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๙๕๖,๖๐๐ ๙๕๖,๖๐๐ 

๕. โครงการจัดหาแหล่งน้ําให้แก่โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒,๔๓๐,๐๐๐ ๒,๔๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 



 ๒

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖. โครงการจัดหาแหล่งน้ําให้แก่โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๕๑๒,๐๐๐ ๓,๕๑๒,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดหาแหล่งน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงามอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการขุดสระเก็บนํ้า หมู่ที่ ๔ อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒,๕๘๒,๘๐๐ ๒,๕๘๒,๘๐๐ 

๙. โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๔ อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๙๕๙,๔๐๐ ๙๕๙,๔๐๐ 

๑๐. โครงการอ่างเก็บน้ําซําตมขาวพร้อมระบบส่งน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโนนสะอาด 
จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๗,๓๔๕,๐๐๐ ๔๖,๙๗๖,๐๐๐ 

๑๑. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําหนองบ่ออองและ
ขุดร่องชักน้ํา พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 
(โค ร งก ารพั ฒ น าแห ล่ ง นํ้ าห น อ งบ่ อ อ อ ง
พร้อมระบบส่งน้ํา) อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕๔,๔๖๗,๓๕๐ ๕๔,๔๖๗,๓๕๐ 

๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําห้วยหินพร้อมอาคาร
ประกอบ อําเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๓,๓๔๘,๐๐๐ ๒๓,๓๔๘,๐๐๐ 

๑๓. โค รงการก่ อ สร้ างฝาย บ้ าน เขาแดงพั ฒ น า
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (งานก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก) อําเภอสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔,๕๕๖,๐๐๐ ๔,๕๕๖,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๔. โครงการระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยา
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ  อํ า เภอรามัน 
จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕,๘๔๐,๐๐๐ ๕,๘๔๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการจัดหาแหล่งน้ํา ศูนย์การเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ และแหล่งอาหาร
สัตว์ป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการอนุรักษ์ในเขต
รักษาพันธุ์ สัตว์ป่าสาละวิน ตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๔๑๙,๕๗๑.๓๔ ๑,๙๑๓,๘๙๑ 

๑๖. โครงการจัดหาแหล่งน้ํา ศูนย์การเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านวาทู และแหล่งอาหารสัตว์
ป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการอนุรักษ์ ในเขต
รักษาพันธุ์ สัตว์ป่ าสาละวินตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๓๐๑,๖๘๙.๓๔ ๗๙๖,๐๐๙ 

๑๗. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่
บ้านฟ้าไทยงามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

กรมป่าไม้         
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๓๕๐,๐๐๐ ๑,๓๕๐,๐๐๐ 

๑๘. โครงการจัดทําแหล่งน้ํา แหล่งอาหารสัตว์ป่า 
และ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ ด้ านการอ นุ รักษ์ ใน เขต
รักษาสัตว์ป่าแม่ยวมฝ่ังขวา ตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๙๒๗,๖๘๐.๓๔ ๓,๔๒๒,๐๐๐ 

๑๙. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้บริเวณสระเก็บน้ําทับกุง
ของสํานักสงฆ์ถ้ําเพียอินทร์ อําเภอหนองแสง 
จังหวัดอุดรธานี 

กรมป่าไม้         
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๙๕๕,๐๐๐ ๔,๓๗๗,๕๐๐ 

๒๐. โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

กองทัพภาคที่ ๓ 
กองทัพบก 

๑,๓๓๘,๒๕๐ ๑,๓๓๘,๒๕๐ 

๒๑. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน
ตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ตําบลบางแก้ว อําเภอบ้านแหลม 
จังหวัด เพชรบ ุร ี (ก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อม
ถนนลาดยาง) 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔,๑๘๒,๗๒๖ ๔,๑๘๒,๗๒๖ 

 
 



 ๔
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๒. โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนบริหารจัดการ
โครงการ) อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑,๘๖๙,๔๐๐ ๑,๘๖๙,๔๐๐ 

๒๓. โครงการเล้ียงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

กองทัพภาคที่ ๓ 
กองทัพบก 

๔๔๓,๐๕๕ ๔๔๓,๐๕๕ 

๒๔. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้ าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานด้านศึกษา 
ทดลอง วิจัย เพิ่มเติม) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๖๗๘,๖๐๐ ๖๗๘,๖๐๐ 

๒๕. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดํ าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เพิ่มเติม) 

สํานักงาน กปร. ๓,๐๖๒,๐๐๐ ๓,๐๖๒,๐๐๐ 

๒๖. โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ มูลนิธคินืช้าง 
สู่ธรรมชาติ 

๑๕,๐๒๕,๐๘๔ ๑๕,๐๒๕,๐๘๔ 

 รวมทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ  ๒๖๗,๔๗๑,๒๐๖.๐๒ ๒๖๑,๘๒๗,๖๖๕ 
 
 


