
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๖๖๕,๔๖๗,๔๐๔ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๘๗๒,๑๙๖,๕๙๗ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ คงเหลืองบประมาณ  ๘๓๕,๗๒๔,๘๖๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ่างเก็บน ้ าแม่แคมอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ  จังหวัดแพร่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๒,๘๑๔,๐๐๐ ๒๒,๘๑๔,๐๐๐ 

๒. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบส่งน ้า
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดล้าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๒,๘๓๓,๗๐๐ ๔๒,๘๓๓,๗๐๐ 

๓. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 
๒ พร้อมระบบส่งน ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จังหวัดล้าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๖,๘๑๕,๒๐๐ ๓๖,๘๑๕,๒๐๐ 

๔. โครงการระบบท่อส่งน ้าฝายบ้านขุนห้วยแม่สอด
พร้อมถังเก็บน ้าเพื่อสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจ
ตระ เวน ชายแดน ท่ าน ผู้ หญิ งท วี  มณี นุ ต ร  
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑,๙๓๐,๐๐๐ ๑,๙๓๐,๐๐๐ 

๕. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน ้า 
จังหวัดล้าพูน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการฝายต้นน ้ าบ้านใหม่สันคะยอมพร้อม 
ระบบส่งน ้า จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎรและดับไฟ
ป่าพื นที่ต้าบลบ้านปง  จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๘,๕๕๘,๐๐๐ ๔๘,๕๕๘,๐๐๐ 

๗. โครงการก่อสร้างแพสูบน ้าพร้อมอาคารประกอบ
บ้านใหม่สารภี โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน ้า
สาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 



 ๒ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
บ้านห้วยแหน อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๐,๑๑๒,๐๐๐ ๔๑,๙๔๓,๐๐๐ 

๙. โครงการอ่างเก็บน ้าบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน ้า
ห้วยกอลุง) พร้อมระบบส่งน ้า จังหวัดล้าพูน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๘๕,๘๐๐,๐๐๐ ๓๓,๐๒๗,๓๐๐ 

๑๐. โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน ้าบ้านอีโล 
จังหวัดขอนแก่น 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๕,๓๕๕,๐๐๐ ๒๕,๓๕๕,๐๐๐ 

๑๑. โค ร งก า รอ าค ารบั ง คั บ น ้ า บ้ า น แ ท่ น พ ระ  
ต้าบลหนองคู  จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๗๐,๕๐๐,๐๐๐ ๖๗,๓๑๗,๐๐๐ 

๑๒. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี  
จังหวัดนครพนม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ 

๑๓. โค ร งก า ร ป รั บ ป รุ ง อ่ า ง เก็ บ น ้ า แ ก้ งม่ ว ง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ บ้านหนองขอนแก่น 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๖,๒๖๓,๕๒๑ ๑๖,๒๖๓,๕๒๑ 

๑๔. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน ้า  
จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการอ่างเก็บน ้ าล้ าน ้ าชี อัน เนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ  จังหวัดชัยภูมิ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๓,๐๓๐,๐๐๐ ๓๓,๐๓๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า 
บ้านหนองบัวดอนต้อน จังหวัดร้อยเอ็ด 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๔,๔๖๐,๐๐๐ ๔๔,๓๓๗,๒๐๐ 

๑๗. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า 
บ้านโนนลาน จังหวัดชัยภูมิ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๘. โครงการขุดลอกหนองหลวงบริเวณบ้านโคกกลาง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๖,๕๐๐,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 



 ๓ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๙. โครงการจัดหาแหล่งน ้าสนับสนุนโรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๘,๖๓๐,๐๐๐ ๓๘,๖๓๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการก่อสร้างระบบประปาอ่างเก็บน ้าโป่ง
ส า ม สิ บ พ ร้ อ ม ร ะ บ บ ท่ อ ส่ ง น ้ า ร ะ ย ะ ต้ น 
อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด้ า ริ  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๘,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๑. โค ร งก า รป รั บ ป รุ ง ฝ า ย ค ล อ ง บ า ง ส ร้ า น 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดกระบี่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๐,๓๙๖,๐๐๐ ๒๐,๓๙๖,๐๐๐ 

๒๒. โครงการจัดหาถังเก็บน ้าพร้อมระบบน ้าสะอาด
สนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒,๕๖๑,๐๐๐ ๒,๕๖๑,๐๐๐ 

๒๓. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕,๗๔๐,๐๐๐ ๔,๐๗๐,๐๐๐ 

๒๔. โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ อันเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔,๑๗๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ 

๒๕. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวาย
แล ะ ไผ่ ต าม พ ระ ราช ด้ า ริ ส ม เด็ จ พ ระ เท พ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอ้าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔,๔๑๘,๐๐๐ ๒,๓๐๕,๐๐๐ 

๒๖. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ส วน ป่ า สิ ริ กิ ติ์ ที่  ๑ ๑  (ฟ าร์ มบ้ าน ขุ น แตะ )  
อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

 



 ๔ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๗. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริ 
ดอยด้า อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

๒๘. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน ้าของ-ลุ่มน ้า
ป าย  อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด้ าริ  จั งหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓,๔๒๓,๔๐๐ ๓,๙๔๖,๔๐๐ 

  กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๐๕๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ 

๒๙. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าแม่งอนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ  จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๘๕๒,๕๐๐ ๗๕๘,๕๐๐ 

๓๐. โครงการสถานี พั ฒ น าการเกษตรที่ สู งต าม
พระราชด้าริ พื นที่ภาคเหนือ (จ้านวน ๑๗ แห่ง) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๒,๙๔๗,๒๘๐ ๒๓,๖๕๙,๒๖๖ 

๓๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๔๕๕,๐๐๐ ๙๐๗,๕๐๐ 

๓๒. โครงการจัดตั งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓,๔๔๑,๗๕๐ ๑,๐๒๑,๒๕๐ 

 
 
 



 ๕ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๓. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน ้า 
ห้วยน ้ ารี อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๙๙๕,๐๐๐ ๑,๐๔๕,๐๐๐ 

๓๔. โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓,๔๑๐,๐๐๐ ๕,๘๖๕,๐๐๐ 

๓๕. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริบ้านดงเย็น 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๙๕๐,๐๘๘ ๙๒๓,๒๔๔ 

๓๖. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๖๒๕,๐๐๐ ๖๘๗,๕๐๐ 

๓๗. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริ 
ดอยฟ้าห่มปก  จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๙๑๔,๔๐๐ ๑,๐๙๘,๓๒๕ 

๓๘. โครงการจัดตั งจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกป่า 
การล่าสัตว์ ระบบส่งน ้า เพื่อการอนุรักษ์และการ
คุ้มครองพื นที่ อย่างมีส่วนร่วมในเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่เมย บ้านพอบือละคี ต้าบลแม่สอง 
อ้าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตามพระราชด้าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔,๙๔๐,๐๐๐ ๔,๙๔๐,๐๐๐ 

 กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๓๗๓,๐๐๐ ๙๓๑,๐๐๐ 

 
 
 



 ๖ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๙. โครงการพัฒนาพื นที่ป่าไม้บริเวณสระเก็บน ้าทบักุง
ของส้านักสงฆ์  ถ ้าเพียอินทร์ จังหวัดอุดรธานี 

กรมป่าไม้    
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๔๕๗,๕๒๐.๒๓ ๒,๑๔๘,๐๐๐ 

๔๐. โครงการพัฒ นาป่ า ไม้ ป ากน ้ าป ราณ บุ รี อั น
เนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔๙๙,๕๐๐ ๔๙๙,๕๐๐ 

๔๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชนเขาซับแกงไก่ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดลพบุรี 

กรมป่าไม้    
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗๕๓,๕๐๐ ๕๔๑,๐๐๐ 

๔๒. โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชด้าริ
บ้านป่าเด็ง  จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗๙๒,๕๐๐ ๗๙๒,๕๐๐ 

๔๓. โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙๓๑,๐๐๐ ๙๓๑,๐๐๐ 

๔๔. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่า
ส งว น แ ห่ งช าติ ป่ า กุ ย บุ รี อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชด้าริ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

๔๕. โครงการแก้ไขปัญหาช้างตามแนวพระราชด้าริ
ห้วยสัตว์ใหญ่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๗๙๙,๐๐๐ ๑,๕๗๔,๐๐๐ 

 
 
 
 



 ๗ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๖. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ในพื นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กรมป่าไม้   ๓,๐๗๑,๖๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ 

 กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๗,๐๗๕,๐๗๕ ๙,๔๕๒,๑๓๐ 

๔๗. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา
ชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๐,๕๗๖,๓๗๕ ๗,๓๕๗,๒๗๘ 

๔๘. โครงการแก้ไขปัญหาเด็กรับสัมผัสสารตะกั่ว 
ในพื นที่ชายแดน จังหวัดตาก 

ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข                     

กระทรวงสาธารณสุข 

๓,๗๕๗,๖๙๐ ๓,๑๓๒,๖๙๐ 

๔๙. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลในมูลนิธิชัยพัฒนา
ตามแนวพระราชด้าริ จังหวัดพังงา 

ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข                     

กระทรวงสาธารณสุข 

๗๘,๒๐๔,๑๕๐ ๗๘,๒๐๔,๑๕๐ 

๕๐. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (ปรับปรุง 
พระต้าหนักภูฟ้า) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๕๑. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 

กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก 

กองทัพบก 

๖๐๑,๐๔๐ ๔๑๕,๓๖๐ 

๕๒. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
อันเนื่ องมาจากห้วยฮ่องไคร้อันเนื่ องมาจาก
ทดลอง) จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕,๙๔๘,๓๗๐ ๙๑๖,๙๙๐ 

๕๓. โค ร ง ก า ร ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ภู พ า น 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (งานศึกษา วิจัย 
ทดลอง) จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๘๕๑,๘๐๐ ๓๔๙,๘๐๐ 

๕๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (งานศึกษา วิจัย 
ทดลอง) จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๘๓๐,๕๐๒ ๕๔๖,๘๘๒ 

 
 
 



 ๘ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๕. โครงการศึกษาฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้บนฐาน
ทรัพยากรชีวภาพบนพื นที่เสื่อมโทรมตามแนว
พระราชด้าริ  ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๒๘๕,๐๘๐ ๑,๒๓๕,๒๘๐ 

๕๖. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ 
จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว์ ๒,๒๓๓,๙๓๖ ๒,๒๓๓,๙๓๖ 

 กรมประมง ๒๙๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร ๘๖๕,๐๐๐ ๗๑๘,๐๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

  กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๑๘,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ 

๕๗. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าห้วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๗๒,๓๐๐ ๓๗๒,๓๐๐ 

  กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  

กระทรวงแรงงาน 

๑๖๑,๖๐๐ ๑๖๑,๖๐๐ 

  กรมประชาสัมพันธ์ 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

๑๐๖,๐๐๐ ๑๐๖,๐๐๐ 

  ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

  กองบัญชาการต้ารวจ
ตระเวนชายแดน 
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิ

๑,๕๙๘,๖๐๐ ๑,๕๙๘,๖๐๐ 

  ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม           

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๑๖๐,๐๐๐ ๒,๑๖๐,๐๐๐ 

 
 
 
 



 ๙ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๘. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(งานพัฒนาสังคม งานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
งานพัฒนาเศรษฐกิจและงานบริหารโครงการ) 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมการปกครอง ๑,๘๘๑,๒๔๐ ๑,๘๔๑,๕๔๐ 
 กรมส่งเสริม

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗,๑๐๐,๐๐๐ - 

 กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

๖๐,๐๐๐ - 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๒๓,๗๑๙ ๑๖๘,๖๒๕ 

  กรมป่าไม้    
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๓๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ 

  ส้านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั นพื นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗๙๐,๗๐๐ ๓๖๕,๕๐๐ 

  ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข                     

กระทรวงสาธารณสุข 

๔๖๒,๕๕๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

๕๙. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จังหวัดปราจีนบุรี 

กรมประชาสัมพันธ์ 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

๑,๘๔๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ 

๖๐. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้ าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (แผนงานด้านการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์) 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑,๔๘๑,๐๐๐ ๑,๔๘๑,๐๐๐ 

๖๑. โครงการสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าพรุ
โต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๖๒,๙๐๐ ๔๖๒,๙๐๐ 

  จังหวัดนราธิวาส 
กระทรวงมหาดไทย 

๑๕๑,๕๐๐ ๑๕๑,๕๐๐ 

  ส านักงาน กปร. ๕๑๕,๗๐๐ ๕๑๕,๗๐๐ 

๖๒. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด้ าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (เพิ่มเติม) 

ส านักงาน กปร. ๙๖๑,๙๓๐ ๙๖๑,๙๓๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๖๒ โครงการ  ๑,๐๒๘,๐๙๕,๒๑๖.๒๓ ๘๗๒,๑๙๖,๕๙๗ 

 
 


