
รายงานสถานะการใชงบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๓ วงเงินที่ไดรับการจัดสรร  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ วงเงินอนุมัติคร้ังน้ี  ๓๙๓,๗๙๓,๕๙๕ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๙๐๖,๒๐๖,๔๐๕ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครัง้น้ี 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการแกไขปญหาและบรรเทาอุทกภัย  
ลุมน้ําหวยขุนฝางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดอุตรดิตถ (กอสรางฝายหวยหญายุง
พรอมระบบสงน้ํา) จังหวัดอุตรดิตถ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๐,๙๙๙,๒๐๐ ๑๐,๙๙๙,๒๐๐ 

๒. โครงการจัดหาน้ําชวยเหลือราษฎรบานปาเกี๊ยะ
ใน จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๖,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการฝายทุงโปง จังหวัดเชียงใหม กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๐,๔๒๖,๐๐๐ ๑๐,๔๒๖,๐๐๐ 

๔. โครงการงานจัดหาน้ําชวยเหลือราษฎรบาน
กองบอดใต จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการแกไขปญหาและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ํา
หวยแมเฉย (กอสรางฝายดอนกวาง) จังหวัด
อุตรดิตถ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๙,๐๓๓,๐๐๐ ๙,๐๓๓,๐๐๐ 

 
 
 
 



 ๒ 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๖. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตาม
พระราชดําริบานปาคา จังหวัดกําแพงเพชร 

กองศิลปาชีพ 
สํานักราช
เลขาธิการ 

๘,๘๓๕,๔๑๓.๕๐ ๘,๘๓๕,๔๑๓ 

๗. โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ สํานักพระราชวัง ๒๐,๘๔๒,๑๒๐ ๒๐,๘๔๒,๑๒๐ 

๘. โครงการสํารวจระดับคันกั้นน้ําและระดับพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

กรมแผนที่ทหาร 
กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

กระทรวงกลาโหม 

๗,๐๖๔,๙๕๐ ๗,๐๖๔,๙๕๐ 

๙. โครงการอพยพราษฎรบานโนนปากอ ตําบล
บานเหลา อําเภอ คําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขา
ชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดิน    
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๒๕,๙๑๖,๔๗๖ ๑๕,๘๙๓,๔๒๕ 

๑๑. โครงการขยายผลทฤษฎีใหมรอบวัดมงคลชัย
พัฒนา จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี 
กระทรวงมหาดไทย 

๑,๖๐๗,๑๒๐ ๑,๕๓๒,๑๒๐ 

๑๒. โ ค ร งก า รพั ฒน า พ้ื นที่ ป า ขุ น แม ก ว ง อั น
เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  (แผนงานการ
ดําเนินงานปองกัน ฟนฟูสภาพปาตนน้ําและ
แผนงานการดําเนินงานขยายผล) จังหวัด
เชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๕,๙๘๑,๗๐๐ ๕,๙๘๑,๗๐๐ 

๑๓. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานฟนฟูและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แผนงานศึกษาและพัฒนา แผนงานขยายผลและ
ถายทอดเทคโนโลยี แผนงานสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม และแผนงาน
บริหารโครงการ) จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนยอํานวยการ
โครงการพัฒนา
กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวน
ชายแดน             

สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

๓๖,๙๔๐,๐๔๗ ๓๕,๖๕๖,๗๘๒ 

 
 
 



 ๓ 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑๔. โครงการศูนย ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานวิจัย คนควา
ทดลอง และพัฒนา แผนงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แผนงานขยายผลและถายทอด
เทคโนโลยี และแผนงานอํานวยการ) จังหวัด
สกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๔๔,๕๐๗,๕๒๓ ๓๙,๕๕๗,๒๗๓ 

๑๕. โครงการศูนย ศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  
อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  (แผนงานการ
ดําเนินงานบริหารจัดการโครงการ แผนงาน
ประชาสัมพันธและเผยแพร แผนงานศึกษา วิจัย 
และทดลอง แผนงานการจัดการความรู และแผนงาน
การดําเนินงานขยายผล) จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๓๓,๒๑๖,๑๗๗ ๓๓,๒๑๖,๑๗๗ 

๑๖. โครงการพัฒนาพ้ืนที่หวยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (แผนงานฟนฟูสภาพปาตนน้ํา 
และแผนงานการดําเนินงานขยายผล) จังหวัด
เชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๒,๖๕๙,๒๐๐ ๒,๖๕๙,๒๐๐ 

๑๗. โครงการกิจกรรมการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ 

สํานักงาน กปร. ๒๔,๙๒๕,๖๐๐ ๒๔,๙๒๕,๖๐๐ 

๑๘. โครงการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ครั้งที่ ๒ 

สํานักงาน กปร. ๑,๖๖๑,๖๐๐ ๑,๖๖๑,๖๐๐ 

๑๙. กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ 

 

โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
( ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม ,ง า น ฟ น ฟู อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ, งานพัฒนาเศรษฐกิจและ
งานบริหารโครงการ) จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาล

พยาบาลสถานพระ
บารมี สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข        

กระทรวง-
สาธารณสุข 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 



 ๔ 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

 
หนวยพัฒนาปาไม

หวยองคตฯ      
กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช      
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๓๗๓,๖๔๐ ๑,๑๘๐,๖๔๐ 

 องคการบริหาร
สวนตําบลสมเด็จ

เจริญ         
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

๓,๓๘๒,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๒๐๐ 

 กองอํานวยการ
โครงการหวยองคต
อันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ 

กรมการปกครอง 

๑,๒๔๑,๕๖๕ ๑,๒๔๑,๕๖๕ 

 

 

สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอหนอง

ปรือ          
กรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวง-
มหาดไทย 

๓๐,๘๐๐ ๓๐,๘๐๐ 

๒๐. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (งานบริหารและจัดการ งาน
วิชาการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร งานพัฒนา
ที่ดิน งานปศุสัตว เขตหามลาสัตวปาคุงกระเบน 
งานปาไม งานสาธารณสุข ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) งานตรวจ
บัญชีสหกรณ งานสงเสริมสหกรณ โรงเรียนมัธยม
ทาแคลง โรงเรียนวัดคลองขุด) จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๔๑,๔๖๐,๘๓๘ ๓๖,๖๔๙,๕๓๘ 

 



 ๕ 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๒๑. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  (แผนงานศึกษา 
ทดลอง วิจัย แผนงานบริหารจัดการ กิจกรรม
โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรม
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็ก 
และแผนงานขยายผลการพัฒนา) จังหวัด
นราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๔๕,๓๘๓,๓๕๗ ๔๐,๔๑๑,๙๓๗ 

๒๒. กรมชลประทาน ๑๕,๔๘๘,๕๐๐ ๑๑,๙๗๖,๑๐๐ 

 กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๕,๔๙๙,๗๗๐ ๔,๗๕๙,๗๗๐ 

 กรมประชาสัมพันธ
สํานัก

นายกรัฐมนตรี 

๑,๔๘๘,๐๐๐ ๑,๔๘๘,๐๐๐ 

 มหาวิทยาลัย      
วลัยลักษณ
กระทรวง-
ศึกษาธิการ 

๑,๒๑๑,๒๑๐ ๔๔๒,๒๐๐ 

 กรมปาไม ๖,๗๓๑,๐๐๐ ๕,๓๖๑,๐๐๐ 

 

โครงการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนัง
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ  (กิจกรรม
อํานวยการ สนับสนุนศูนยเรียนรูตามแนว
พระราชดําริ พัฒนาพื้นท่ีบานเนินธัมมัง 
จัดทํากลไกการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของ
ใน การประสานงานสงเสริมอาชีพและรายได 
การถายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยว
ตามทฤษฎีแกลงดิน ประชาสัมพันธโครงการ 
และการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรปาพรุคลองค็อง อยางย่ังยืน)  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑๘,๙๔๘,๑๒๐ ๕,๔๖๘,๕๗๐ 

๒๓. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหารและ
ปรับปรุงสถานที่ แผนงานสาธิตทดสอบ แผนงาน
ศึกษาวิจัย แผนงานขยายผล) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๕๓,๙๙๕,๗๐๙ ๒๙,๙๗๑,๗๑๕ 

รวม
ท้ังสิ้น 

๒๓  โครงการ  ๔๖๖,๖๐๗,๖๓๕.๕๐ ๓๙๓,๗๙๓,๕๙๕ 

 


