
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 

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

วันที่เสนอ กปร. ๔ มกราคม ๒๕๖๑ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๔๙๑,๕๕๐,๙๔๗ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๗๐๗,๙๒๑,๔๖๐ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการฝายน ้าขว้างพร้อมระบบส่งน ้าจัดหาน ้า
สนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปั ว 
และพื นที่ข้างเคียง อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๒,๓๕๙,๐๐๐ ๒๒,๓๕๙,๐๐๐ 

๒. โครงการอ่างเก็ บ น ้ า ห้ วย ไร่ อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๒,๙๘๖,๗๐๐ ๒๒,๙๘๖,๗๐๐ 

๓. โครงการพัฒนาแหล่ งน ้ าและระบบท่อส่ งน ้ า 
บ้านโพนไฮ ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
บ้านขอนแก่น ต้าบลหนองฮะ อ้าเภอส้าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๓,๐๑๓,๐๐๐ ๓๓,๐๑๓,๐๐๐ 

๕. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
บ้านกุง อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๔๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาแหล่งน ้าเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน 
บ้านโนนส้าราญ – ยางเรียน อ้าเภอเซกา จังหวัด
บึงกาฬ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕,๐๑๘,๐๐๐ ๕,๐๑๘,๐๐๐ 

๗. โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
ตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดบึงกาฬ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๗๖๘,๐๐๐ ๑,๗๖๘,๐๐๐ 

๘. โครงการขุดสระเก็บน ้ าบ้ านสุมณฑา อ้าเภอ 
วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๑,๕๐๘,๐๐๐ ๑๑,๕๐๘,๐๐๐ 

 



 ๒ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๙. โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองชะโนด
พร้อมอาคารบังคับน ้า ต้าบลบ้านจีต อ้าเภอกู่แก้ว 
จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๑,๗๓๑,๐๐๐ ๑๑,๗๓๑,๐๐๐ 

๑๐. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
บ้ านหนองบั วพัฒนา อ้าเภอน ้ ายืน  จั งหวัด
อุบลราชธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน ้าหนองกุดใหญ่ 
อ้าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๑,๓๒๐,๐๐๐ ๑๑,๓๒๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบริเวณบ้านภูไทร อ้าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๓,๓๖๒,๐๐๐ ๑๓,๓๖๒,๐๐๐ 

๑๓. โครงการปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์โรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี  อ้าเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๕,๕๖๐,๐๐๐ ๕,๕๖๐,๐๐๐ 

๑๔. โค ร ง ก า ร อ่ า ง เก็ บ น ้ า บ้ า น ห้ ว ย ต่ อ น้ อ ย 
อัน เนื่ อ งมาจากพ ระราชด้ าริ  อ้ า เภอสิ เก า  
จังหวัดตรัง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๒,๒๕๔,๒๘๐ ๑,๗๓๙,๔๐๐ 

๑๖. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื นที่ป่าในโรงเรียน
ท่ านผู้หญิ งจันทิ มา พึ่ งบารมี  อ้าเภอภูพ าน  
จังหวัดสกลนคร 

กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๒๗๒,๕๐๐ ๘๖๗,๕๐๐ 

๑๗. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื นที่ป่ าอนุรักษ์ 
ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๕๐๕,๗๐๐ ๑,๑๐๘,๒๐๐ 

๑๘. โค ร งก า รฟื้ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ทุ่ ง ท ะ เล 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๕๒๘,๔๐๐ ๓๖๑,๙๐๐ 

 
 



 ๓ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๙. โค ร งก า รพั ฒ น า พื น ที่ บ ริ เว ณ ห น อ ง อ่ึ ง 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร 
กระทรวงมหาดไทย 

๙,๖๗๐,๐๐๐ ๗,๒๙๗,๐๐๐ 

๒๐. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว – 
อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อัน เนื่ องมาจากพระราชด้าริ  อ้าเภอท่ าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๖๓,๔๕๘,๖๘๘ ๔๕,๖๗๗,๙๑๔ 

๒๒. โครงการศูน ย์ ศึ กษ าการพัฒ น าเขา หินซ้ อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๘๔,๐๘๒,๐๙๘ ๕๗,๑๖๓,๒๒๗ 

๒๓. โค ร งก า รศู น ย์ ศึ กษ าการพั ฒ น าพิ กุ ลทอง 
อันเนื่ องมาจากพระราชด้ าริ  (แผนงานศึกษา  
ทดลอง วิ จั ย แผนงานบริหารจั ดการองค์ กร  
และแผนงานขยายผลการพัฒ นา) จั งหวัด
นราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๑,๑๙๓,๘๒๖.๙๙ ๒๐,๖๘๐,๕๙๖ 

๒๔. โครงการพัฒนาพื นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
ชลบุร ี

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๔,๔๕๒,๔๕๕ ๒,๙๗๘,๕๔๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๓๖๐,๑๓๖ ๓๖๐,๑๓๖ 

  ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ

และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๒๙๗,๑๕๐ ๑,๐๘๓,๔๐๐ 

  กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑,๒๗๑,๓๓๐ ๙๓๗,๖๓๐ 

 
 
 



 ๔ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๕. โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส 
(องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ 
สารสกัดเชื อราจากดินอินทรีย์ในพื นที่พรุ จังหวัด
นราธิวาส) 

ส้านักวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕๑๑,๐๐๐ ๕๑๑,๐๐๐ 

๒๖. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (กิจกรรมฟาร์ม
ตัวอย่างฯ) (กิจกรรมชุดดูแลเรือนรับรองที่ประทับ) 
จังหวัดสงขลา 

กองทัพภาคที่ ๔                      
กองทัพบก 

๒๑,๓๑๐,๖๘๘ ๑๓,๕๕๕,๑๒๔ 

๒๗. โครงการซ่อมแซมพระต้าหนักประทับแรมปากพนัง 
อ้าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑๑,๓๙๐,๗๐๐ ๑๐,๖๒๒,๘๒๐ 

๒๘. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้ าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

ส้านักประสานงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พื นที่ทรงงาน)  
อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

๔,๒๕๐,๗๖๐ ๔,๒๕๐,๗๖๐ 

  กรมป่าไม้                      
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒๘,๙๖๙,๒๐๐ ๒๔,๑๔๔,๒๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                      

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

๒๖,๒๖๖,๐๐๐ ๒๑,๓๑๖,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

๑,๙๓๕,๐๐๐ ๑,๕๖๔,๐๐๐ 

๒๙. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการด้ าเนิน งาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (เพิ่มเติม) 

ส านักงาน กปร. ๑,๙๘๙,๙๐๐ ๑,๙๘๙,๙๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๒๙  โครงการ  ๕๗๑,๓๑๑,๕๑๑.๙๙ ๔๙๑,๕๕๐,๙๔๗ 

 
 
 
 
 


