
รายงานสถานะการใชงบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ วงเงินที่อนุมัติไปแลว  ๙๑๖,๖๔๖,๑๐๗ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ วงเงินอนุมัติคร้ังน้ี  ๒๔๘,๑๘๘,๕๖๐ บาท 

วันที่อนุมัติ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๑๓๕,๑๖๕,๓๓๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครัง้น้ี 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอางเก็บน้ําบานแมแกง จังหวัดลําปาง กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๔๙,๙๗๕,๐๐๐ ๔๙,๙๗๕,๐๐๐ 

๒. โครงการอาคารอัดน้ําคลองวังยวนพรอมระบบสง
น้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดระนอง 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการฝายบานแพรกแหงพรอมระบบสงน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดชุมพร 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๒๘,๑๑๐,๐๐๐ ๒๘,๑๑๐,๐๐๐ 

๔. โครงการกอสรางฝายน้ําตกหินเขียวพรอม
ระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ชุมพร (ระบบสงน้ํา) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๓๐,๒๙๙,๐๐๐ ๓๐,๒๙๙,๐๐๐ 

๕. โครงการปรับปรุงฝายกุยบุรี ๒ (ฝายปาก
เหมือง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๖. โครงการกอสร างฝายและแฝกตามแนว
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดสกลนคร ๖,๔๑๐,๐๐๐ ๕,๓๗๕,๐๐๐ 

๗. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตาม
พระราชดําริหวยแมเกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒,๕๘๗,๕๐๐ ๑,๕๙๘,๐๐๐ 

๘. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ 
ดอยดํา จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒,๑๕๑,๐๐๐ ๑,๓๔๓,๐๐๐ 

๙. โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  บานนาศิ ริ อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปา
ไม ส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บาน
แปกแซม ตําบลเวียงแหง อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓,๗๖๙,๐๐๐ ๑,๕๘๒,๐๐๐ 

 
 
 



 ๓ 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑๑. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที ่ส ูงตาม
พระราช ดําร ิดอยมอนล าน  อํ า เภอพร าว 
จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓,๒๒๐,,๙๐๐ ๑,๔๓๕,๐๐๐ 

๑๒. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที ่ส ูงตาม
พระราชดําร ิ หวยเมืองงาม ตําบลทาตอน 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒,๑๓๗,๕๐๐ ๑,๐๔๘,๐๐๐ 

๑๓. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตาม
พระราชดําริ บานหวยหยวกปาโซ อําเภอแม
ฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓,๕๕๑,๐๐๐ ๑,๗๔๗,๕๐๐ 

๑๔. โครงการพัฒนาปาไมและส่ิงแวดลอมบานสบ
ป น ต า มพ ร ะ ร า ชดํ า ริ  สม เ ด็ จ พ ร ะ เ ทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
นาน 

กรมปาไม 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๗๓๖,๕๐๐ ๑,๓๔๑,๕๐๐ 

๑๕. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานดง
เย็น จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๖๕๙,๔๘๐ ๘๙๕,๙๘๐ 



 ๔ 

 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โ ค ร งก า รพัฒนาพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า แ ม ง อน อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๕,๐๕๖,๔๐๐ ๔,๒๕๖,๔๐๐ 

  กรมปาไม ๓,๔๐๗,๐๐๐ ๑,๗๘๒,๐๐๐ 

  กรมทรัพยากรธรณี ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

  กรมทรัพยากรน้ํา
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน ๓,๕๙๕,๐๐๐ ๓,๕๙๕,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดิน ๔,๖๕๐,๐๐๐ ๓,๒๙๐,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๗,๖๔๓,๓๐๐ ๗,๐๖๓,๐๕๐ 

  กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๙๒๕,๐๐๐ 

๑๗. โครงการศูนยศิลปาชีพบานยางนอย จังหวัด
อุบลราชธานี 

กรมปาไม
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๐๘๔,๕๐๐ ๙๖๔,๕๐๐ 

๑๘. โครงการฟนฟูทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่เกิดอุทก
ภัยและดินถลม จังหวัดอุตรดิตถ 

กรมปาไม
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๔,๔๔๗,๖๐๐ ๒,๗๕๗,๖๐๐ 

 



 ๕ 

 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๑๙. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพ้ืนที่ดอย
ยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ อําเภอเวียงแกน 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ
บานหนองหา  จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓,๗๔๘,๐๐๐ ๑,๔๑๘,๐๐๐ 

๒๑. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตาม
พระราชดําริบานธารทอง จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๗๓๘,๐๐๐ ๑,๒๑๓,๐๐๐ 

๒๒. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตาม
พระราชดําริบานปางขอน จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๒,๙๖๖,๐๐๐ ๑,๕๐๓,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๒๓. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตาม
พระราชดําริ บานเสาแดง ตําบลแจมหลวง 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๘๓๗,๕๐๐ ๘๙๘,๐๐๐ 

๒๔. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตาม
พระราชดําริ บานสันติสุข-บานขุนกําลัง อําเภอ
ปง จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓,๑๗๖,๕๐๐ ๑,๖๘๖,๕๐๐ 

๒๕. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สูงตาม
พระราชดําริดอยบอ จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๕๗๑,๕๐๐ ๑,๔๘๙,๐๐๐ 

๒๖. โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร
หวยซอน  –หวยซั้ ว  (หลัก  ๒๒ )  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๘,๐๒๓,๒๐๐ ๘,๐๒๓,๒๐๐ 

๒๗. โครงการสงเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรม
เด็กกําพรา (หลัก ๖๗) (กิจกรรมกอสราง
อาคารนอนหญิง และปรับปรุงระบบน้ําอุปโภค-
บริโภค) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๔,๔๗๒,๐๐๐ ๔,๓๒๒,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 

ลําดับ
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมัติ  
(บาท) 

๒๘. โครงการศูนย พัฒนาการเกษตรภู สิงหอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการ
เกษตร 

๓,๒๙๐,๔๐๐ ๒,๒๔๙,๗๐๐ 

  กรมสงเสริม
การเกษตร 

๘๑๐,๘๕๐ ๓๖๙,๘๕๐ 

  กรมประมง ๘๒๔,๒๘๐ ๘๒๔,๒๘๐ 
  กรมปาไม ๒,๑๒๓,๐๐๐ ๑,๒๐๘,๐๐๐ 
  กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๑,๖๖๕,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม
ท้ังสิ้น 

๒๘  โครงการ 
 ๒๗๘,๗๒๑,๕๑๐ ๒๔๘,๑๘๘,๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


