
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๙ 
 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร  ๒,๖๑๘,๓๐๐,๔๑๒ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๓๒๙,๔๔๐,๕๖๘ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คงเหลืองบประมาณ  ๖๖,๗๕๓,๓๖๒ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการก
อสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ�าพรอมระบบ
ส
งน้ํ าบานตนชุมแสง (๒) อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๓๖,๙๐๓,๐๐๐ ๓๖,๙๐๓,๐๐๐ 

๒. โครงการก
อสร างสถานีสูบน้ํ าโดยใชพลั งงาน
แสงอาทิตย4โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเทพภู
เงิน อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๓๘๕,๐๐๐ ๓๘๕,๐๐๐ 

๓. โครงการระบบกระจายน้ําโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานย
านซ่ืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ4 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๕,๙๘๒,๐๐๐ ๕,๙๘๒,๐๐๐ 

๔. โครงการระบบท
อส
งน้ําอ
างเก็บน้ําทรายทอง-อ
าง
เก็บน้ําคลองโบด จังหวัดนครนายก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๗๘,๖๖๙,๐๐๐ ๒๒,๖๒๖,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดหาแหล
งน้ําเพื่อสนับสนุนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร4 จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๕,๓๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาน้ําช
วยเหลือศูนย4การเรียนตํารวจ
ต ร ะ เ ว น ช า ย แ ด น บ า น ห ว ย ต ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดหาน้ําช
วยเหลือศูนย4การเรียนตํารวจ
ตระ เวนชายแดนบ านหลั งอ า ยห มี  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๑๕๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 



 ๒

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการอ
างเก็บน้ําหวยทราย จังหวัดพะเยา กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๓๘,๕๒๕,๐๐๐ ๓๘,๕๒๕,๐๐๐ 

๙. โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟ�าพรอมระบบส
งน้ํา
บานโนนตูม-ทุ
งสว
าง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๓๘,๘๗๒,๐๐๐ ๓๖,๙๓๒,๐๐๐ 

๑๐. โครงการปรับปรุงอ
างเก็บน้ําคลองสามหนาดอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการฝายคลองกะปงพรอมระบบส
งน้ําอัน
เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ  ( กิจกรรมระบบ 
ส
งน้ํา) จังหวัดพังงา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการจัดหาน้ําใหพื้นที่ขยายผลศูนย4ศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเพชรบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๓๐,๒๕๐,๐๐๐ ๓๐,๒๕๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการทํานบดินพรอมระบบสูบน้ําดวยไฟฟ�า 
บานบ
อน้ําผุดอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ระบบ
ส
งน้ํา) อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร4ธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๑๖,๔๐๐,๐๐๐ ๑๖,๔๐๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการส
งเสริมสตรอว4เบอร4ร่ีในพื้นที่ลุ
มน้ําแม

งอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลแม
งอน 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
 

กลุ8มเกษตรกรทํา
สวนโครงการ

พัฒนาพ้ืนที่ลุ8มนํ้า
แม8งอน              

อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ 

๑,๗๙๔,๙๘๐ ๑,๕๗๘,๙๘๐ 

๑๕. โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ4 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย 

๔,๐๑๔,๐๘๖ ๓,๓๘๒,๒๖๖ 

๑๖. โครงการพัฒนาและฟJKนฟูสภาพปLาพื้นที่โครงการ
ปLารักน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริบานถํ้าติ้ว 
อําเภอส
องดาว จังหวัดสกลนคร 

กรมอุทยานแห
งชาติ 
สัตว4ปLา และพนัธุ4พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๗๓๑,๐๐๐ ๑,๗๖๑,๐๐๐ 

 

 

 



 ๓

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๗. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สู งตาม 
พระราดําริ บานธารทอง อําเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย (กิจกรรมก
อสรางถนน) 

กรมอุทยานแห
งชาติ 
สัตว4ปLา และพนัธุ4พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔,๕๖๕,๐๐๐ ๔,๕๖๕,๐๐๐ 

๑๘. โครงการแกไขปMญหาเด็กไดรับสัมผัสสารตะก่ัว 
ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวง

สาธารณสุข 

๖,๔๕๕,๐๐๐ ๓,๑๗๗,๓๘๒ 

๑๙. โครงการพัฒนาตลาดอเนกประสงค4จิตม่ันราชกิจ 
(ติวานนท4) พื้นที่ควบคุมในพระองค4 ๙๐๔ จังหวัด
นนทบุรี 

กรมอนามัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการศึกษาและวิจัยสารหอมระเหยจากพืชไม
หอมและสมุนไพร จังหวัดชลบุรี 

สํานักพระราชวัง ๑๐,๙๔๙,๙๔๐ ๑๐,๙๔๙,๙๔๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๒๖,๐๔๑,๐๐๐ ๒๖,๐๔๑,๐๐๐ 

๒๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ
มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (เงินสมทบ
ประกันสังคม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๓๓๒,๐๐๐ ๓๓๒,๐๐๐ 

๒๒. โ ค ร ง ก า ร จั ดทํ าสื่ อการสอนระดั บปฐมวั ย
ประกอบการเรียนรูงานชลประทาน จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ> 

๑,๘๕๖,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

๒๓. โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร มบ ริห า ร ง า น สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ประจําปPงบประมาณ ๒๕๕๙ 

สํานักงาน กปร. ๑๖,๑๕๐,๐๐๐ ๑๖,๑๕๐,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ  ๓๙๓,๗๗๕,๐๐๖ ๓๒๙,๔๔๐,๕๖๘ 

 

 

 

 

 


