
รายงานสถานะการใชงบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประจําป  ๒๕๕๓ 
 

คร้ังที ่ ๖/๒๕๕๓ วงเงินที่อนุมัติไปแลว  ๑,๑๖๔,๘๓๔,๖๖๗ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ วงเงินอนุมัตคิร้ังน้ี  ๒๒๙,๑๓๔,๔๔๒ บาท 

วันที่อนุมัต ิ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ คงเหลืองบประมาณ  ๙๐๖,๐๒๕,๘๙๑ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครัง้น้ี 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอางเก็บน้ําหวยแมแรม พรอมระบบสง
น้ํา จังหวัดแพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๒๙,๓๗๖,๐๐๐ ๒๙,๓๗๖,๐๐๐ 

๒. โครงการสระเก็บน้ําพุมวง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๘,๖๙๐,๐๐๐ ๘,๖๙๐,๐๐๐ 

๓. โครงการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัย
แลง จังหวัดจันทบุรี 

 

จังหวัดจันทบุร ี
กระทรวงมหาดไทย 

๑๐,๑๕๐,๐๐๐ ๑๐,๑๕๐,๐๐๐ 

๔. โครงการแกไขปญหาและบรรเทาอุทกภัยลุมน้ํา
หวยน้ําตะ-น้ํารี (กอสรางฝายหวยน้ําตะ ๑ 
พรอมระบบสงน้ํา) จังหวัดอุตรดิตถ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๖,๑๙๘,๑๐๐ ๑๖,๑๙๘,๑๐๐ 

๕. โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยโจ  
จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๐,๔๓๕,๔๗๘ ๑๐,๔๓๕,๔๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖. โครงการอางเก็บน้ําหวยน้ําบอง (ทํานบดินหัว
งานและอาคารประกอบ) จังหวัดหนองบัวลําภู 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๔๐,๕๖๐,๐๐๐ ๔๐,๕๖๐,๐๐๐ 

๗. โครงการฝายหวยน้ําขาว พรอมระบบสงน้ํา 
จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการปรับปรุงฝายทดน้ําคลองเขาสูง และ
ระบบทอสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ตรัง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๘,๗๖๘,๐๐๐ ๘,๗๖๘,๐๐๐ 

๙. โครงการระบบระบายน้ําตําบลยุโป อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา (ขุดลอกคลองลําดา) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๒๔,๕๕๒,๐๐๐ ๒๔,๕๕๒,๐๐๐ 

๑๐. โครงการระบบระบายน้ําตําบลทาสาป อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา (ขุดลอกคลองสาคอ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๓,๑๙๔,๐๐๐ ๓,๑๙๔,๐๐๐ 

๑๑. โครงการระบบระบายน้ําตําบลพรอน อําเภอ
เมือง จังหวัดยะลา (ขุดลอกคลองตาสา) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๘,๒๑๐,๐๐๐ ๘,๒๑๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ
บานหวยหญาไซ จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๒,๙๓๙,๕๐๐ ๑,๕๖๖,๐๐๐ 

๑๓. โ ค ร งการพัฒนาพื้ นที่ อํ า เภอดอยเต าอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช 

๓,๒๗๙,๐๐๐ ๒,๐๑๔,๐๐๐ 

  กรมปาไม 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๒,๐๓๒,๕๐๐ ๖๓๒,๕๐๐ 

 



 ๓ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๔. โครงการเกษตรวิชญา โครงการตามแนว
พระราชดํ าริของพระบรมโอรสาธิราช  ฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร  จังหวัดเชียงใหม 

กรมปาไม 
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑,๑๒๔,๕๐๐ ๗๗๔,๕๐๐ 

๑๕. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริบานนาเกียน จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑,๓๔๕,๕๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ 

๑๖. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า บ า น ก อ ก -บ า น จู น อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดนาน 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๒,๘๙๕,๐๐๐ ๑,๗๖๕,๐๐๐ 

  กรมประมง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริบานสบขุน อําเภอทาวังผา จังหวัด
นาน 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๓,๙๐๒,๐๐๐ ๒,๐๗๒,๐๐๐ 

  กรมประมง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

 



 ๔ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๘. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริภูพยัคฆ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนาน 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๒,๕๘๙,๐๐๐ ๑,๐๐๙,๐๐๐ 

 
 กรมประมง

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดําริ สะจุก-สะเกี้ยง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนาน 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๔,๓๓๑,๐๐๐ ๒,๙๕๑,๐๐๐ 

๒๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตประชาชน  
บานบางกลอย-บานโปงลึกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการภูฟาพัฒนา จังหวัดนาน กรมประมง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๒๒. โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ  
หนองลาด ตําบลทาขาม อําเภอคายบางระจัน  
จังหวัดสิงหบุรี 

กองศิลปาชีพ
สํานักราช
เลขาธกิาร 

๑๙,๘๘๑,๖๔๒ ๑๘,๕๙๒,๖๔๒ 

 
 
 
 
 



 ๕ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หนวยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๓. โครงการปรับปรุ งก อสร า งถนนบ านสบ  
กาย-บานปาขาวหลาม จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช
กระทรวง
ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๒,๒๘๔,๐๐๐ ๒,๒๘๔,๐๐๐ 

๒๔. โ ค ร งกา รพัฒนาดอยตุ ง  (พื้ นที่ ทรงงาน )  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหาร 
แผนงานอํานวยการ แผนงานพัฒนาการเกษตร
และอาชีพ  และแผนงานพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต) จังหวัดเชียงราย 

สํานักงาน
ประสานงาน

โครงการพัฒนา
ดอยตุง            

(พ้ืนทีท่รงงาน)      
อันเนือ่งมาจาก
พระราชดาํริ/

มูลนิธิแมฟาหลวง 

๓๐,๗๘๓,๖๔๒ ๒๕,๔๙๗,๒๒๒ 

รวม
ทั้งส้ิน 

๒๔  โครงการ 
 ๒๔๖,๗๒๐,๘๖๒ ๒๒๙,๑๓๙,๔๔๒ 
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