
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๘ 
 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร  ๒,๖๑๘,๓๐๐,๔๑๒ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๓ กุมภาพันธ3 ๒๕๕๙ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๔๙๐,๘๗๖,๕๐๘ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๑๒ กุมภาพันธ3 ๒๕๕๙ คงเหลืองบประมาณ  ๓๙๔,๘๑๗,๙๓๐ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอาคารป�องกันตลิ่งลําห�วยเฮี๊ยะ พร�อม
อาคารประกอบ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม& 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑,๘๒๘,๐๐๐ ๑,๘๒๘,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจําอําเภอกัลยาณิวัฒนา ฝายห�วยหอยพร�อม
ระบบส&งน้ํา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม& 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๙,๕๙๙,๐๐๐ ๙,๕๙๙,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดหาแหล&งน้ําช&วยเหลือโรงเรียนบ�านดงนา 
อําเภอศรีเมืองใหม& จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๔,๐๑๘,๐๐๐ ๔,๐๑๘,๐๐๐ 

๔. โครงการจัดหาแหล&งน้ําช&วยเหลือโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนบ�านปากลา อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑,๙๗๘,๐๐๐ ๑,๙๗๘,๐๐๐ 

๕. โครงการฝายบ�านสันเจริญพร�อมระบบส&งน้ํ า 
อําเภอท&าวังผา จังหวัดน&าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๙,๓๒๐,๐๐๐ ๙,๓๒๐,๐๐๐ 

๖. โครงการอ& า ง เ ก็ บ น้ํ า น้ํ า ปAB อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ อําเภอเชียงม&วน จังหวัดพะเยา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๔๓๐,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดหาน้ําให�โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
นเรศวรบ�านห�วยโสกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแก&งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑๗,๑๙๙,๐๐๐ ๑๗,๑๙๙,๐๐๐ 

 

 



 ๒

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการแก�มลิงเพื่อแก�ไขปDญหาการขาดแคลนน้ํา
ในเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดปDตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๒,๗๒๗,๐๐๐ ๒,๗๒๗,๐๐๐ 

๙. โครงการระบบระบายน้ําโรงเรียนอารยธรรม
ศาสนG จังหวัดปDตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑,๗๑๐,๐๐๐ ๑,๗๑๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการระบบระบายน้ํ า โ รง เ รียนปDตตานี 
ดารุสลาม จังหวัดปDตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑,๒๔๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการก&อสร�างเข่ือนป�องกันตลิ่งพังและขุดลอก
ร&องน้ําในการแก�ไขปDญหาร&องน้ําหน�าท&าเทียบเรือ
มูลนิธิชัยพัฒนา-กาชาดไทย (บ�านทุ&งรัก) จังหวัด
พังงา 

กรมเจ�าท&า              
กระทรวงคมนาคม 

๖,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๙๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการอาคารรับน้ําบ�านบ&อสะเปLพร�อมระบบส&ง
น้ําและอาคารประกอบ งานจัดหาน้ําสนับสนุน
ศูนยGการเรียนรู�ตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระ
เกียรติ อําเภอปางมะผ�า จังหวัดแม&ฮ&องสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๘,๓๕๖,๐๐๐ ๘,๓๕๖,๐๐๐ 

๑๓. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการอนุรักษGแหล&ง
พันธุกรรมไม�สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร
บ�านมะโนรา อําเภอปาย จังหวัดแม&ฮ&องสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๒๐,๖๙๐,๐๐๐ ๒๐,๖๙๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการอ&างเก็บน้ําห�วยเดื่อพร�อมระบบส&งน้ําฝDOง
ซ�าย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการอ&างเก็บน้ําห�วยหมูโอ&พร�อมระบบส&งน้ํา 
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๒๕,๕๗๔,๙๐๐ ๒๕,๕๗๔,๙๐๐ 

๑๖. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนบ�านจะตีและ
หมู&บ�านใกล�เคียง จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑๐,๙๖๐,๐๐๐ ๑๐,๙๖๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการขุดลอกอ&างเก็บน้ําห�วยขาแมง และ
ปรับปรุงคลองส&งน้ํา อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทรG 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๓๐,๒๔๔,๐๐๐ ๓๐,๒๔๔,๐๐๐ 

๑๘. โครงการสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ�าพร�อมระบบส&งน้ํา
บ�านสัมฤทธิ์ ๒ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑๔,๙๗๗,๐๐๐ ๑๔,๒๘๒,๐๐๐ 



 ๓

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๙. โครงการสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟ�าพร�อมระบบส&งน้ํา
บ� านท& า ไคร�  – นาแล อํ า เภอ เ มือง  จั งหวั ด
มุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๓๕,๖๖๖,๑๐๐ ๓๕,๖๖๖,๑๐๐ 

๒๐. โครงการฝายชุมชนเขาซับแกงไก& อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดลพบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑๐,๔๐๐,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (งานก&อสร�างสถานี
สูบน้ําด�วยไฟฟ�าสระลงเรือ ๒) จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๔๒,๘๓๕,๐๐๐ ๔๒,๘๓๕,๐๐๐ 

๒๒. โครงการป รับป รุ งอ& า ง เ ก็ บน้ํ า บ� า นสั นติ  ๒  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๒๖,๗๕๘,๐๐๐ ๒๖,๗๕๘,๐๐๐ 

๒๓. โครงการฝายคลองไอรGยงพร�อมระบบส&งน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๒๔,๑๑๓,๐๐๐ ๒๔,๑๑๓,๐๐๐ 

๒๔. โครงการระบบประปาโรงเรียนบ�านสายน้ําทิพยGและ
หมู&ที่ ๒ บ�านไอรGกลูแปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๒๗,๑๖๗,๐๐๐ ๒๗,๑๖๗,๐๐๐ 

๒๕. โครงการพัฒนาแหล&งน้ํา เพื ่อบร ิหารจ ัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

มูลนิธิอุทกพัฒน3  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ3 

๑๖,๐๙๓,๒๖๕ ๑๕,๐๐๗,๑๐๐ 

๒๖. โครงการบ&อเลี้ยงปลาสเตอรGเจี้ยนพร�อมระบบส&งน้ํา
และอาคารประกอบ โครงการบ�านเล็กในปLาใหญ&
ตามพระราชดําริดอยดํา อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม& 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๒๗. โครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบ�าน 
ไหมดาหลา และแมลงทับ อําเภอเมืองสระแก�ว 
จังหวัดสระแก�ว 

กรมหม&อนไหม 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑๕,๕๖๔,๙๐๐ ๑๔,๙๒๗,๕๐๐ 

๒๘. โครงการฟารGมทะเลตัวอย&างแบบผสมผสานตาม
พระราชดํ า ริ  ในสมเด็ จพระนาง เจ� าส ิร ิก ิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ตําบลบางแก�ว อําเภอบ�าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๔,๓๙๖,๙๙๐ ๑,๔๘๗,๓๐๐ 

 

 

 



 ๔

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๙. โครงการอนุรักษGพันธุกรรมและส&งเสริมพัฒนาไม�รัก
ใหญ&อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง 

กรมปLาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๘๙๐,๕๐๐ ๒,๐๗๒,๘๐๐ 

๓๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟUBนฟูปLาต�น
น้ําลําธารบ�านห�วยหยวก ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดน&าน 

กรมปLาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๔๑๗,๔๐๐ ๑,๓๗๒,๖๐๐ 

๓๑. โครงการอนุรักษGฟUBนฟูและส&งเสริมการปลูกหวาย
และ ไ ผ& ต ามพระ ร า ชดํ า ริ ส ม เ ด็ จพ ระ เทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน&าน 

กรมอุทยานแห&งชาติ 
สัตวGปLา และพนัธุGพชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๗,๑๗๗,๕๐๐ ๔,๔๖๕,๕๐๐ 

๓๒. โครงการอนุรักษGและฟUBนฟูทรัพยากรปLาไม�พื้นที่ลุ&ม
น้ําบ�านห�วยกุWก อําเภอเวียงแก&น จังหวัดเชียงราย 

กรมปLาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๒๕๙,๐๐๐ ๙๗๕,๔๐๐ 

๓๓. โครงการปลูกปLาสร�างรายได� อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห&งชาติ 
สัตวGปLา และพนัธุGพชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๒๑๐,๐๐๐ ๓,๒๑๐,๐๐๐ 

๓๔. โครงการพัฒนาบ�านกอก-บ�านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปDว จังหวัดน&าน 

กรมอุทยานแห&งชาติ 
สัตวGปLา และพนัธุGพชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๓๒๓,๐๐๐ ๑,๙๑๗,๕๐๐ 

๓๕. โครงการส&งเสริมการเรียนรู�เพื่อการอนุรักษGและ
ฟUB น ฟู สิ่ ง แ ว ด ล� อ ม บ ริ เ ว ณ เ ห มื อ ง สั ง ก ะ สี 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ อําเภอแม&สอด 
จังหวัดตาก (ค&าจ�างบุคลากรเพิ่มเติม) 

กรมปLาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๘๙๔,๐๐๐ ๑,๔๘๙,๐๐๐ 

๓๖. โครงการอนุรักษGสภาพปLาแม&ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแม&ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห&งชาติ 
สัตวGปLา และพนัธุGพชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๕,๔๖๖,๐๐๐ ๓,๘๐๒,๗๐๐ 



 ๕

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๗. โครงการปลูกฟUBนฟูสภาพปLาในบริเวณวัดทิพยG 
สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
กาญจนบุรี 

กรมปLาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๔๕๗,๒๕๐ ๒๓๐,๐๐๐ 

๓๘. โครงการอนุ รักษGทรัพยากรปLาไม�และสัตวGปL า 
ในพื้นที่ปLารอยต&อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมปLาไม�              
 

๑๐,๖๗๐,๙๖๐ ๓,๐๒๕,๐๐๐ 

 กรมอุทยานแห&งชาติ 
สัตวGปLา และพนัธุGพชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔๕,๗๗๔,๘๑๐ ๑๑,๕๔๐,๖๙๐ 

๓๙. โครงการศูนยG ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ&องไคร� 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนบริหารจัดการ
โครงการ และแผนจัดการองคGความรู�) จังหวัด
เชียงใหม& 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๑,๒๘๕,๒๓๐ ๑,๑๓๕,๙๓๐ 

๔๐. โ ค ร ง กา ร ศู นย� ศึ กษา กา รพัฒน า ภูพา น อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร (เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๒,๖๔๘,๙๕๐ ๒,๓๒๓,๓๕๐ 

๔๑. โครงการศูนยGศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๒,๒๙๘,๓๔๓ ๑,๐๕๑,๖๔๘ 

๔๒. โครงการศูนยGพัฒนาและบริการด�านการเกษตร 
ห� วยซอน –ห� วยซ้ั ว (หลั ก ๒๒) สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๖,๕๖๒,๐๐๐ ๔,๘๘๑,๘๐๐ 

๔๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ&มน้ําห�วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน ๔๑๘,๙๐๐ ๓๗๒,๔๐๐ 
 กรมส&งเสริมการเกษตร ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ 
  กรมปศุสัตวG ๑,๐๔๔,๔๖๐ ๔๘๕,๗๒๐ 
  กรมประมง ๗๓๖,๘๕๐ ๗๓๖,๘๕๐ 
  สํานักงาน

ปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณG 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ3 

๔๘,๐๕๐ ๔๘,๐๕๐ 

 

 



 ๖

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

๑,๖๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

  กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

๑,๓๔๐,๐๐๐ ๑,๑๒๖,๕๐๐ 

  กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 
สํานักงานตํารวจ

แห8งชาต ิ

๑,๐๔๔,๒๐๐ ๙๒๔,๒๐๐ 

  กรมประชาสัมพันธG 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

  กรมการจัดหาแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 

๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม              

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๖,๓๖๗,๕๐๐ ๔,๑๗๐,๕๐๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
กระทรวง

อุตสาหกรรม 

๕๙๔,๐๐๐ ๕๙๔,๐๐๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 

๗๕,๐๐๐ - 

๔๔. โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคGหุบ
กะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (แผนงาน
มวลชนสัมพันธG) 

กองทัพภาคที่ ๑ 
กองทัพบก 

๑,๐๙๑,๐๔๐ ๗๕๑,๒๐๐ 

 

 

 

 

 



 ๗

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน8วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๕. โครงการพัฒนาและรณรงคGการใช�หญ�าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน ๒,๙๕๕,๐๐๐ ๒,๓๘๐,๒๗๐ 

 กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ3 

๖๐๐,๐๐๐ ๕๓๕,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

๕๙๕,๐๐๐ ๓๘๒,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๔๕ โครงการ  ๕๘๓,๘๙๙,๐๙๘ ๔๙๐,๘๗๖,๕๐๘ 

 

 

 

 

 


