
รายงานสถานะการใชงบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ วงเงินที่อนุมัติไปแลว  ๕๕๓,๗๙๓,๕๙๕ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ วงเงินอนุมัติคร้ังน้ี  ๒๐๗,๔๐๗,๓๗๒ บาท 

วันที่อนุมัติ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๕๓๘,๗๙๙,๐๓๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครัง้น้ี 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการแกไขปญหาและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ํา
หวยน้ําตะ-น้ํารี (กอสรางฝายหวยพญาพรอม
ระบบสงน้ํา) จังหวัดอุตรดิตถ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๒๔,๗๘๘,๗๐๐ ๒๔,๗๘๘,๗๐๐ 

๒. โครงการหวยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๗๗,๗๗๔,๐๐๐ ๗๗,๗๗๔,๐๐๐ 

๓. กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๙,๓๐๐,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 

โครงการเขื่ อนแควนอยบํารุ งแดน จังหวัด
พิษณุโลก (แผนงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
แกราษฎรพื้นที่เขื่อนแควนอยบํารุงแดน และ
แผนงานประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ) 

 
กองทัพภาคที่ ๓ 
กองทัพบก 

๑,๕๖๑,๓๐๘ ๑,๔๗๙,๔๘๔ 

๔. โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําทับทิมสยาม ๐๕ 
จังหวัดสระแกว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการแกมลิงบึงบานขอม จังหวัดจันทบุรี กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๒๕,๔๓๔,๐๐๐ ๒๕,๔๓๔,๐๐๐ 

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา ขุดลอกหนา
ฝายคลองน้ําเขียว จังหวัดสระแกว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 



 ๒ 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการจัดหาแหลงน้ําและแกไขปญหาเรื่อง
แหลงน้ําในพื้นที่หมูบานขยายผลของศูนยศึกษา
การพัฒนาอ าวคุ งกระเบนอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑,๗๑๙,๐๐๐ ๑,๗๑๙,๐๐๐ 

๘. โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยสงสัย และการ
พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในสวนของพ้ืนที่นอก
เขตชลประทานบริเวณอางเก็บน้ําหวยสงสัย 
จังหวัดเพชรบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณรอบวัดญาณสัง 
ว ร า ร า ม ว ร มห า วิ ห า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ (การปรับปรุงระบบน้ําแปลง
เกษตรและ โคร งการพิ พิ ธภัณฑ เ กษตร
ธรรมชาติที่มีชีวิต) จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๖๖๑,๐๐๐ ๖๖๑,๐๐๐ 

๑๐. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไมบานทาวะตาม
พระราชดําริ  จังหวัดแพร 

กรมปาไม 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓,๙๔๔,๐๐๐ ๑,๙๕๖,๐๐๐ 

๑๑. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพ้ืนที่ภูขัด ภู
เม่ียง ภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดพิษณุโลก 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๖,๐๗๕,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปาไมตามพระราชดําริ
บานปางพริก ตําบลผาชางนอย อําเภอปง 
จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๔,๔๙๕,๐๐๐ ๒,๒๓๒,๐๐๐ 

 

 



 ๓ 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑๓. โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(อนุ รักษและฟนฟูทรัพยากรปาไม ) จังหวัด
กาญจนบุรี 

กรมปาไม 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒,๖๐๔,๐๐๐ ๒,๒๗๔,๐๐๐ 

๑๔. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพพ้ืนที่รับน้ํา
เขื่อนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 

จังหวัดนครนายก 
กระทรวงมหาดไทย 

๔,๙๓๗,๒๓๔ ๔,๘๕๖,๒๘๒ 

๑๕. โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร ตี ค ว า ม แ ล ะ สื่ อ
ความหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนา จังหวัดเพชรบุรี 

วิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย- 
ธรรมศาสตร

กระทรวงศึกษาธิการ 

๓๖๓,๘๘๐ ๓๖๓,๘๘๐ 

๑๖. โครงการกอสรางอาคารคัดบรรจุผลิตผล ศูนย
พัฒนาโครงการหลวงทุ งหลวง  จั งห วัด
เชียงใหม 

มูลนิธิโครงการหลวง ๑๕,๗๘๐,๐๐๐ ๑๕,๗๘๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําหวยบางทราย
ตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
มุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

๑๒,๘๐๔,๙๐๐ ๑๒,๐๙๒,๒๐๐ 

๑๘. กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑๑,๕๐๕,๖๐๐ ๖,๑๗๙,๔๕๐ 

 

โครงการ จัดตั้ งห มู บ านยามชายแดนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๖๓๔,๖๑๖ ๒๓๔,๒๑๖ 

 
 
 
 
 
 



 ๔ 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

  สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๐๐๓,๑๖๐ ๑,๐๐๓,๑๖๐ 

รวม
ท้ังสิ้น 

๑๘  โครงการ 
 

๒๒๘,๘๘๕,๓๙๘ ๒๐๗,๔๐๗,๓๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 


