
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๐ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๖๐๕,๓๙๖,๙๘๑ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๓๑๘,๕๓๔,๓๘๐ บาท 

วันที่อนุมัติ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คงเหลืองบประมาณ  ๓๒๙,๘๒๗,๖๕๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยตะกวดอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๐,๗๓๔,๐๐๐ ๔๐,๗๓๔,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดท้าแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปา
ภูเขา เพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื นที่อย่าง
มีส่วนร่วม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ตาม
พระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๕,๕๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๐๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗๖๕,๐๐๐ ๔๐๕,๐๐๐ 

๓. โครงการจั ดหาน ้ าและระบบระบายน ้ าภ าย ใน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(กิจกรรมระบบระบายน ้า) อ้าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๑,๕๕๓,๐๐๐ ๑๑,๕๕๓,๐๐๐ 

๔. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยแม่จอกน ้าอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๗,๕๒๖,๐๐๐ ๕๗,๕๒๖,๐๐๐ 

๕. โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ ์

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๕,๙๔๓,๐๐๐ ๑๕,๙๔๓,๐๐๐ 

 
 
 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖. โครงการอ่างเก็บน ้ า ห้วยเฮี ย อัน เนื่ องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๗,๓๕๐,๐๐๐ ๔๗,๓๕๐,๐๐๐ 

๗. โครงการก่อสร้างแก้มลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคาร
ประกอบ ระยะที่ ๒ อ้าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๗,๑๗๓,๐๐๐ ๓๗,๑๗๓,๐๐๐ 

๘. โค รงก ารฝายห้ วยกกค้ อพร้อมระบบส่ งน ้ า  
อ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๐,๑๔๔,๐๐๐ ๓๐,๑๔๔,๐๐๐ 

๙. โครงการระบบประปาโรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒,๙๘๑,๐๐๐ ๒,๙๘๑,๐๐๐ 

๑๐. โครงการอาคารอัดน ้าบ้านบางปริกพร้อมระบบส่ง
น ้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอกระบุรี 
จังหวัดระนอง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการท้าแหล่งอาหารสัตว์ป่า ระบบประปา
ภูเขาเพื่อการอนุรักษ์ และการคุ้มครองพื นที่อย่าง
มีส่ วนร่วม ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ า อุ้มผาง  
ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗๙๕,๐๐๐ ๖๑๕,๐๐๐ 

๑๒. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าแม่งอนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๗๙๗,๕๐๐ ๗๕๙,๐๐๐ 

๑๓. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กิจกรรมปรับปรุง
อาคารประกอบหมายเลข ๓ - ๑๘) 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓,๒๔๑,๐๐๐ ๑๓,๒๔๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๔. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน ้าของ-ลุ่มน ้าปาย
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๒,๒๘๙,๖๑๐ ๔,๗๐๙,๖๑๐ 

  กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๗๕,๐๐๐ ๖๒๕,๐๐๐ 

๑๕. โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๘๔๖,๐๐๐ ๑,๒๔๙,๐๐๐ 

๑๖. โครงการปกป้อง ดูแล อนุรักษ์ป่าเทือกเขากะทะคว่้า
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมืองพังงา 
จังหวัดพังงา 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๙๓๒,๕๒๐ ๘๓๒,๕๒๐ 

๑๗. โครงการพั ฒ น า พื น ที่ ต้ า บ ล เห ล่ า ก อ ห ก 
อันเนื่ องมาจากพระราชด้าริ  (กิจกรรมส่งเสริม 
การปลูกแมคคาเดเมีย) อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๘๑,๕๐๐ ๑๘๑,๕๐๐ 

๑๘. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
ผักเบี  ยอัน เนื ่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (งานซ่อมแซมถนน
หินคลุก) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๕๖๒,๐๐๐ 

๑๙. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิอ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๑,๘๙๐,๔๑๐ ๕,๒๙๓,๘๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๐. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าห้วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอดงหลวง 
อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน ๓๗๒,๓๐๐ ๓๗๒,๓๐๐ 
 กรมปศุสัตว์ ๓๐๘,๒๐๐ ๒๔๐,๗๐๐ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ๑,๑๗๒,๐๐๐ ๕๓๙,๐๔๐ 
  กรมประมง ๑,๕๓๔,๑๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

๑๒๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ 

  กรมการพัฒนาชุมชน ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 

  ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย 

๘๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

  กองบัญชาการต้ารวจ
ตระเวนชายแดน 
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิ

๑,๔๙๖,๔๖๐ ๙๘๘,๘๐๐ 

  กรมประชาสัมพันธ์ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๐๖,๐๐๐ ๑๐๖,๐๐๐ 

  กรมการจัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

  ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม               

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๖,๙๓๒,๐๐๐ ๕,๘๕๕,๕๐๐ 

  ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 

๘๔๕,๕๗๕ ๑๒๔,๖๐๐ 

๒๑. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด้ าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (เพิ่มเติม) 

ส านักงาน กปร. ๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ  ๓๕๓,๑๐๙,๑๗๕ ๓๑๘,๕๓๔,๓๘๐ 

 
 


