
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๘ 
 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร  ๒,๕๐๒,๘๔๙,๗๙๐ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๑,๒๒๒,๙๕๔,๕๗๙ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๒๗๙,๘๙๕,๒๑๑ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน4วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาน้ําช�วยเหลือราษฎรบ�านปางเติม 
อ�างเก็บน้ําห�วยไม�เคียน (ระยะที่ ๒) อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๑๘,๑๗๖,๐๐๐ ๑๘,๑๗๖,๐๐๐ 

๒. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ดอยยาว  
ดอยผาหม�น ดอยผาจิ (กิจกรรมระบบส�งน้ํา ) 
อําเภอเวียงแก�น จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว6ป7า และพนัธุ6พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๕๐๘,๖๐๐ ๕๐๘,๖๐๐ 

๓. โครงการบ�านเล็กในป7าใหญ�ตามพระราชดํา ริ 
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา (กิจกรรม
ระบบส�งน้ํา) 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว6ป7า และพนัธุ6พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑,๒๔๔,๙๐๐ ๑,๒๔๔,๙๐๐ 

๔. โครงการสถานีพัฒนากา ร เกษตรที่ สู ง ต าม
พระราชดําริ พื้นที่ภาคเหนือ (จํานวน ๖ สถานี 
กิจกรรมระบบส�งน้ํา) 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว6ป7า และพนัธุ6พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๕,๖๐๕,๒๐๐ ๕,๖๐๕,๒๐๐ 

๕. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยหินร�อง อําเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๑๔,๐๔๗,๐๐๐ ๑๔,๐๔๗,๐๐๐ 

๖. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยน้ําโป7ง(ระบบส�งน้ํา ) 
อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๑๙,๕๘๐,๐๐๐ ๑๙,๕๘๐,๐๐๐ 

 



 ๒

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน4วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการขยายระบบส�งน้ําฝCDงขวาเข่ือนขุนด�าน
ปราการชล (ระยะที่  ๓) อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๑๒,๕๐๘,๙๐๐ ๑๒,๕๐๘,๙๐๐ 

๘. โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่โครงการ
ตามพระราชประสงค6หุบกะพง (งานปรับปรุงท�อ
ส�งน้ําสายใหญ� ๑ และ ๓) อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๒๖,๕๕๙,๐๐๐ ๒๖,๕๕๙,๐๐๐ 

๙. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล�อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบ�านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงแปลงพืชกรองน้ําเสีย) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๘,๔๕๙,๐๐๐ ๘,๔๕๙,๐๐๐ 

๑๐. โครงการพัฒนาแหล�งน้ํ า เพื่ อบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

มูลนิธิอุทกพัฒน;  
ในพระบรมราชูปถัมภ; 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๔๑๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการอ�าง เ ก็บน้ํ าห�วยม� า อันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดแพร� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๔๐,๑๒๕,๐๐๐ ๔๐,๑๒๕,๐๐๐ 

๑๒. โครงการก�อสร�างสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟHาพร�อมระบบ
ส�งน้ําบ�านสามขา (๒) อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๓๓,๓๑๘,๐๐๐ ๓๓,๓๑๘,๐๐๐ 

๑๓. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยแม�จอก อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๓๔,๓๔๓,๐๐๐ ๓๔,๓๔๓,๐๐๐ 

๑๔. โครงการสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟHาบ�านปากรองพร�อม
ระบบส�งน้ํา อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๓๙,๐๑๕,๕๐๐ ๓๙,๐๑๕,๕๐๐ 

๑๕. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยดีหมีพร�อมระบบส�งน้ํา 
อําเภอเวียงเชียงรุ�ง จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๓๙,๙๖๐,๐๐๐ ๓๙,๙๖๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการฝายน้ําไคร�พร�อมระบบส�งน้ํา อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๑๓,๕๐๐,๐๐๐ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 



 ๓

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน4วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๗. โครงการพัฒนา คุณภาพชี วิ ตชุ มชนในพื้ นที่ 
อนุรักษ6อันเนื่องพระราชดําริ อําเภอเวียงป7าเปHา 
จังหวัดเชียงราย (กิจกรรมระบบส�งน้ํา) 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว6ป7า และพนัธุ6พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๙๙๙,๗๐๐ ๙๙๙,๗๐๐ 

๑๘. โครงการฝายห�วยคํามิด อําเภอเฝH าไร�  จั งหวัด
หนองคาย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๒๐,๕๗๓,๐๐๐ ๒๐,๕๗๓,๐๐๐ 

๑๙. โครงการฝายห�วยซาง อําเภอบ�านม�วง จั งหวัด
สกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๓๑,๔๙๒,๐๐๐ ๓๑,๔๙๒,๐๐๐ 

๒๐. โครงการจัดหาน้ําช�วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตําบล
บางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
บางสะพานน�อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ6 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๔๙,๘๒๔,๐๐๐ ๔๙,๘๒๔,๐๐๐ 

๒๑. โครงการฝายคลองกะปงพร�อมระบบส�งน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอกะปง จังหวัด
พังงา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๓๑,๗๑๖,๐๐๐ ๓๑,๗๑๖,๐๐๐ 

๒๒. โครงการปรับสภาพภูมิทัศน6โรงพยาบาลแม�แจ�ม ตาม
พระราชดําริ อําเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว6ป7า และพนัธุ6พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๗,๑๘๒,๒๐๐ ๗,๑๘๒,๒๐๐ 

๒๓. โ ค ร ง ก า ร พั ฒนาพื้ นที่ ตํ าบล เหล� ากอหก  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเลย (แผนงาน
โครงการอนุรักษ6และฟLMนฟูสภาพป7าไม�) 

กรมป7าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑๐,๓๑๐,๓๐๐ ๕,๒๓๒,๘๐๐ 

๒๔. โครงการส วน ป7 า ห� ว ย แก� ว อั น เนื่ อ งม าจ า ก
พระราชดําริ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร6 

กรมป7าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๔,๔๑๙,๑๐๐ ๓,๓๓๔,๗๐๐ 

๒๕. โครงการอนุ รักษ6พื้นที่ป7าไม�ต�นแบบตามแนว
ช า ย แ ด น อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  
(วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร) จังหวัดสุรินทร6 

กรมป7าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๒,๖๔๕,๕๐๐ ๑,๘๒๓,๕๐๐ 

 

 



 ๔

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน4วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๖. โครงการพัฒนาฟLMนฟูป7า ไม�บ� านห�วยตาเปอะ 
แ ล ะ พื้ น ที่ ลุ� ม น้ํ า ห� ว ย บ า ง ท ร า ย ต อ น บ น 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมป7าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑,๒๔๖,๐๐๐ ๕๘๙,๐๐๐ 

๒๗. โครงการฟาร6มตัวอย�างบ�านดอนม�วงพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมป7าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑,๑๘๗,๐๐๐ ๔๘๕,๐๐๐ 

๒๘. โครงการอนุรักษ6และฟLMนฟูสภาพป7าบริเวณเหนือ
สระเก็บน้ําคลองทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว 

กรมป7าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๘๓๖,๐๐๐ ๗๓๖,๐๐๐ 

๒๙. โครงการจัดหาน้ําเพื ่อช�วยเหลือราษฎรในพื้นที่
ตํ าบลบางสะพาน อํา เภอบ า ง สะพา นน �อ ย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ6 (การฟL Mนฟูสภาพป7า
เหนืออ�างเก็บน้ําหุบตาหวัด) 

กรมป7าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑,๗๕๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ 

๓๐. โครงการฟาร6มตัวอย�างตามพระราชดําริสมเด็จ
พระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ด�านป7าไม�) 
อําเภอแสวงหา จังหวัดอ�างทอง 

กรมป7าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม 

๑,๒๘๕,๐๐๐ ๗๗๕,๐๐๐ 

๓๑. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

กองศิลปาชีพ 

สํานักราชเลขาธิการ 
๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๒. โครงการบ�านเล็กในป7าใหญ�ตามพระราชดําริ  
ดอยดํา (ปรับปรุงกิจกรรมด�านการประมง เพื่อการ
ผลิตคาร6เวีย) อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๓๓. โครงการไม�ดอกเมืองหนาวอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จังหวัดยะลา 
กระทรวงมหาดไทย 

๖๒๗,๕๐๐ ๔๒๗,๕๐๐ 

๓๔. โครงการศูนย6 ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงาน
บริหารจัดการโครงการ แผนงานประชาสัมพันธ6
และเผยแพร� แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง/
แผนงานการจัดการความรู� และแผนงานการ
ดําเนินงานขยายผล และโครงการ ๖๐ พรรษา ๖๐ 
หมู�บ�าน ๖ ศูนย6ศึกษาฯ สร�างคน สร�างป7า พัฒนา
คุณภาพชีวิต) อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๕๒,๑๖๒,๓๕๐ ๔๘,๙๕๗,๔๕๐ 

 



 ๕

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน4วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๕. โ ค ร ง ก า ร ศู น ย6 ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ภู พ า น 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ; 

๕๙,๖๓๒,๔๙๗ ๔๗,๕๔๑,๘๐๒ 

๓๖. โครงการศูนย6 ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๕๓,๓๖๕,๘๒๗ ๔๐,๐๓๔,๙๒๖ 

๓๗. โครงการ ศูนย6 ศึ กษาการพัฒนาห� วยทราย 
อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ  อํา เภอชะอํา  
จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย6อํานวยการ
โครงการพัฒนา

กองบัญชาการตาํรวจ
ตระเวนชายแดน        
สํานักงานตํารวจ

แห4งชาต ิ

๔๕,๓๐๖,๑๑๐ ๔๓,๘๕๔,๗๐๙ 

๓๘. โครงการศูนย6 ศึกษาการพัฒนาอ�าวคุ�งกระเบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ  อําเภอท�าใหม� 
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๕๑,๓๗๘,๗๙๒ ๔๓,๗๒๑,๐๓๘ 

๓๙. โครงการศูนย6ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (แผนงานบริหารจัดการ)  จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๓๓,๓๐๐,๔๖๓ ๒๐,๕๘๙,๑๗๐ 

๔๐. โครงการศูนย6บริการการพัฒนาขยายพันธุ6 ไม�
ดอกไม� ผลบ� านไร� อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ 
(แผนงานบริหารจัดการโครงการ แผนงานศึกษา 
วิ จั ย  ท ด ล อ ง  แ ล ะ พั ฒ น า พั น ธุ6 )  
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๘,๗๒๔,๑๘๔ ๗,๖๑๓,๑๘๔ 

๔๑. โครงการปรับปรุงพระตําหนักดอยตุงและอาคาร
ประกอบ ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรง
งาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแม�ฟHา
หลวง จังหวัดเชียงราย 

สํานักงานประสานงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง  

(พ้ืนที่ทรงงาน)  
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ/ 

มูลนิธิแม4ฟAาหลวง 

๑๒๕,๗๙๑,๙๓๓.๖๕ ๑๒๕,๗๙๑,๙๓๓ 

๔๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ�มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๙๔,๕๙๕,๗๐๔ ๑๑,๗๕๔,๙๘๙ 

๔๓ โครงการกิจกรรมการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ประจําปSงบประมาณ ๒๕๕๘ 

สํานักงาน กปร. 
 

๓๘,๐๖๑,๗๖๑ ๓๘,๐๖๑,๗๖๑ 



 ๖

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน4วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๔. โครงการศูนย6บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดําริ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กรมพัฒนาที่ดนิ ๔๒๕,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ 

  กรมส�งเสริมการเกษตร ๑,๓๐๒,๔๒๗ ๑,๐๗๗,๐๒๗ 

  กรมวิชาการเกษตร ๘๑๒,๘๔๐ ๗๓๗,๗๔๐ 

  กรมปศุสัตว6 ๖๘๙,๖๐๐ ๓๒๓,๖๐๐ 

  กรมประมง ๒๙,๕๐๐ ๒๙,๕๐๐ 

  กรมการข�าว ๓๔๐,๒๕๐ ๓๔๐,๒๕๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ6 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ; 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๔๔  โครงการ  ๑,๓๗๑,๗๖๒,๖๓๘.๖๕ ๑,๒๒๒,๙๕๔,๕๗๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


