
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๗ 
 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร  ๒,๓๒๖,๑๕๘,๕๓๔ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๗๕๔,๐๘๕,๗๘๖ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๑๒๒,๖๒๔,๗๔๒ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยแม�ก�วมอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๒๑๗,๐๐๐ ๓๑,๒๑๗,๐๐๐ 

๒. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยน้ําพร�าวใหญ�พร�อมระบบ 
ส�งน้ํา อําเภอเด�นชัย จังหวัดแพร� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๓,๙๕๕,๐๐๐ ๔๓,๙๕๕,๐๐๐ 

๓. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยช�าง อําเภอบ�านหลวง 
จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยเดื่อพร�อมระบบส�งน้ํา 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๘,๖๒๗,๐๐๐ ๔๘,๖๒๗,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย7การเรียนโรงเรียน
ตํ า ร ว จต ระ เ วน ช า ยแดน ส โ มส ร ไ ลออน ส7
รัตนโกสินทร7 อําเภอแม�วาง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒,๐๖๒,๐๐๐ ๒,๐๖๒,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย7การเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนและราษฎรเฮียงไทยธํารงค7 
อําเภอแม�อาย จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗,๖๕๐,๐๐๐ ๗,๖๕๐,๐๐๐ 

 



 ๒

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการฝายถ�อนพร�อมระบบส�งน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอท�าวังผา จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๘,๗๔๐,๐๐๐ ๓๔,๐๑๒,๐๐๐ 

๘. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย7การเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ�านโตแฮ 
อําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕,๓๕๙,๐๐๐ ๕,๓๕๙,๐๐๐ 

๙. โ ค ร ง ก า รฝ า ยทุ� ง ล� อม  พ ร� อม ระบ บ ส� ง น้ํ า  
อําเภอเมือง จังหวัดแพร� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๗,๑๙๑,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการแก�มลิงกุดเตอะ - กุดหวาย อําเภอเมือง
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๙,๙๖๒,๐๐๐ ๓๖,๐๐๙,๕๐๐ 

๑๑. โครงการขุดลอกลําห�วยขอกพร�อมก�อสร�างอาคาร
บังคับน้ํา (ฝายห�วยขอก) อําเภอนายูง จังหวัด
อุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๙๕๙,๐๐๐ ๑๕,๙๕๙,๐๐๐ 

๑๒. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยวังกวางโตนพร�อมระบบส�ง
น้ํา อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๘,๒๙๒,๐๐๐ ๓๗,๙๓๕,๙๘๐ 

๑๓. โครงการจัดหาแหล�งน้ําช�วยเหลือราษฎรตําบลเหล�า
กอหกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อ�างเก็บน้ําห�วยสี
ดาพร�อมระบบส�งน้ํา) อําเภอนาแห�ว จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๔,๔๕๔,๐๐๐ ๓๕,๕๓๒,๐๐๐ 

๑๔. โครงการสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟFาพร�อมระบบส�งน้ํา
บ� านดงอันเนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ  จั งหวัด
ขอนแก�น 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๙,๙๗๖,๐๐๐ ๙,๙๗๖,๐๐๐ 

๑๕. โครงการอ�างเก็บน้ําห�วยหินร�องอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๐๒๙,๐๐๐ ๑๕,๔๔๖,๘๐๐ 

๑๖. โครงการสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟFาพร�อมระบบส�งน้ํา
บ�านผึ้ ง อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ จังหวัด
นครพนม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๗๔๙,๐๐๐ ๓๑,๗๔๙,๐๐๐ 



 ๓

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๗. โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  (งานก�อสร�างสถานีสูบ
น้ําด�วยไฟฟFาบ�านหนองโรง ๒) ระยะที่ ๒ อําเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๙,๙๘๙,๕๐๐ ๒๙,๙๘๙,๕๐๐ 

๑๘. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํ าและคลองขุด
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ�านเขาสารภี 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔,๑๗๐,๐๐๐ ๔,๑๗๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการจัดหาน้ําให�กับวัดชูจิตธรรมาราม อําเภอ
วังน�อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๓๑๗,๐๐๐ ๑๒,๙๑๔,๐๐๐ 

๒๐. โครงการจัดหาแหล�งน้ําสนับสนุนพื้นที่ตําบลดอน
ดึง (ฝายหนองกระสังข7) อําเภอบ�านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๓,๙๑๙,๐๐๐ ๑๓,๓๖๖,๐๐๐ 

๒๑. โครงการระบบระบายน้ําและปรับปรุงระบบประปา 
โรงเรียนสมบูรณ7ศาสน7อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๑,๗๗๖,๐๐๐ ๑๑,๗๗๖,๐๐๐ 

๒๒. โครงการระบบระบายน้ําและระบบประปา โรงเรียน
นิรันดรวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๔,๑๙๙,๐๐๐ ๑๔,๑๙๙,๐๐๐ 

๒๓. โครงการระบบส�งน้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟFาคลองหัว
วัง-พนังตัก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เมือง จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๐๑๔,๒๐๐ ๑๕,๐๑๔,๒๐๐ 

๒๔. โครงการจัดหาน้ําให�ราษฎรบ�านนาเหรียง (ท�อผันน้ํา
บ�านนาเหรียง) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
สวี จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๐,๗๗๘,๐๐๐ ๑๐,๗๗๘,๐๐๐ 

๒๕. โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนจรรยา
อิสลามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕,๐๓๔,๐๐๐ ๕,๐๓๔,๐๐๐ 

 

 

 



 ๔

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๖. โครงการปรับปรุงระบบประปา ระบบระบายน้าํ และ
ง า น ปF อ ง กั น ต ลิ่ ง โ ร ง เ รี ย น อิ บ ตี ด า วิ ท ย า 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ อําเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๙,๓๘๓,๐๐๐ ๑๙,๓๘๓,๐๐๐ 

๒๗. โครงการระบบส�งน้ําฝายคลองชี (เพิ่มเติม) อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๗,๓๓๕,๐๐๐ ๑๗,๓๓๕,๐๐๐ 

๒๘. โครงการสํารวจแหล�งไม�รักใหญ�ในพื้นที่ปIาสงวน
แห�งชาติ เพื่ออนุ รักษ7พันธุกรรมไม� รักใหญ�อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลําปาง-พะเยา 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕,๒๙๐,๐๐๐ ๓,๒๒๙,๙๔๐ 

๒๙. โคร งกา รสถานีพัฒนากา ร เกษตรที่ สู งตาม
พระราชดําริ พื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ แห�ง 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๖๕,๘๖๘,๑๐๐ ๒๕,๑๓๙,๐๐๐ 

๓๐. โครงการอนุรักษ7และฟKLนฟูทรัพยากรปIาไม� พื้นที่
ลุ�มน้ําบ�านห�วยกุMก อําเภอเวียงแก�น จังหวัด
เชียงราย 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๓๕๙,๕๐๐ ๖๘๐,๐๐๐ 

๓๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟKLนฟูปIา
ต�นน้ําลําธารบ�านห�วยหยวก อําเภอเวียงสา และ
อําเภอเมือง จังหวัดน�าน 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๓๖๕,๔๐๐ ๑,๑๗๑,๒๐๐ 

๓๒. โครงการฟKLนฟูและพัฒนาปIาไม�บ�านท�าวะตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี จังหวัดแพร� 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๓๔๗,๐๐๐ ๘๓๘,๐๐๐ 

 

 

 



 ๕

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๓. โครงการฟKLนฟูและพัฒนาปIา ไม�บ�านแม�แรม 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแพร� 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๘๒๗,๐๐๐ ๖๙๓,๐๐๐ 

๓๔. โครงการพัฒนาปIาไม�บ�านลานเต็งตามแนว
พระราชดําริ จังหวัดตาก 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗๗๗,๐๐๐ 

๓๕. โครงการอนุรักษ7และฟKLนฟูทรัพยากรปIาไม�พื้นที่ลุ�ม
น้ําปIาสัก (๖ พื้นที่) จังหวัดเพชรบูรณ7 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๘,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๓๐๕,๐๐๐ 

๓๖. โครงการพัฒนาฟKLนฟูปIาไม�บ�านห�วยตาเปอะและ
พื้นที่ลุ�มน้ําห�วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๑๑๐,๐๐๐ ๘๘๙,๐๐๐ 

๓๗. โครงการพัฒนาพื้ นที่ ตํ าบล เหล� ากอหกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานโครงการ
อนุ รักษ7และฟKLนฟูสภาพปIาไม� ) อําเภอนาแห�ว  
จังหวัดเลย 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๘,๙๙๕,๓๐๐ ๓,๙๙๖,๘๐๐ 

๓๘. โครงการฟาร7มตัวอย�างตามพระราชดําริสมเด็จพระนาง
เจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ด�านปIาไม�) อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอ�างทอง 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๑๕๖,๐๐๐ ๔๐๒,๐๐๐ 

๓๙. โครงการอนุ รักษ7ทรัพยากรปIาไม�และสัตว7ปI า 
ในพื้นที่ปIารอยต�อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมปIาไม�              ๖,๘๗๐,๐๐๐ ๑,๙๕๗,๔๐๐ 

 กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓๔,๑๑๕,๙๔๐ ๘,๗๒๖,๙๔๐ 



 ๖

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๐. โครงการอนุรักษ7และฟKLนฟูปIาชุมชนเขาซับแกงไก� 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๑๕๓,๕๐๐ ๑,๑๘๗,๖๐๐ 

๔๑. โครงการจัดหาน้ําเพื่อช�วยเหลือราษฎรในพื้นที่
ตําบลบางสะพาน อํา เภอบางสะพานน�อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ7 (การฟK LนฟูสภาพปIา
เหนืออ�างเก็บน้ําหุบตาหวัด) 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 

๔๒. โครงการอนุรักษ7และฟKLนฟูสภาพปIาบริเวณเหนือสระ
เก็บน้ําคลองทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก�ว 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๐๖๙,๕๐๐ ๗๙๔,๕๐๐ 

๔๓. โครงการอนุรักษ7และฟKLนฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขา
นางพันธุรัตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕๖๙,๐๐๐ ๒๙๐,๐๐๐ 

๔๔. โครงการฟKLนฟูและพัฒนาปIาไม�เขากระปุกตาม
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๒๙๗,๑๐๐ ๗๐๗,๑๐๐ 

๔๕. โครงการแก�ไขปQญหาช�างปIาตามแนวพระราชดําริ
ห�วยสัตว7ใหญ�  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ7 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๙๕๐,๐๐๐ ๒,๓๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



 ๗

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๖. โครงการแก�ไขปQญหาช�างปIาตามแนวพระราชดําริ
บ�านเขาจ�าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ7 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๔๗๒,๘๐๐ ๒,๓๔๕,๐๐๐ 

๔๗. โครงการแก�ไขปQญหาช�างปIาตามแนวพระราชดําริ
บ�านปIาเด็ง จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๐๒๐,๐๐๐ ๒,๔๗๐,๐๐๐ 

๔๘. โคร งกา รพัฒนาปI า ไม� ป ากน้ํ า ปราณบุ รี อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ7 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๖๒๘,๐๐๐ ๒,๐๒๘๐๐๐ 

๔๙. โครงการศูนย7ศึกษาพรรณไม�ปIาสมเด็จพระนาง
เ จ� า สิ ริ กิ ติ์ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  
จังหวัดราชบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๗๔๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ 

๕๐. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริ
(งานฟKLนฟูสภาพธรรมชาติ) จังหวัดราชบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื         
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๗๘๕,๐๐๐ ๑,๔๐๕,๖๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๑. โครงการอุทยานสิ่งแวดล�อมนานาชาติสิรินธร 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดล�อม

นานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภ7
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรม 
ราชกุมารี 

๒๔,๑๘๖,๘๐๓ ๑๒,๒๐๗,๔๓๒ 

๕๒. โครงการปกปFองดูแล และอนุ รักษ7ปIาเทือกเขา 
กระทะคว่ํา อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๙๕๓,๐๐๐ ๒,๑๑๙,๐๐๐ 

๕๓. โครงการฝRกอบรมหลักสูตร “เยาวชนเพื่อการ
อนุรักษ7ทรัพยากรปIาไม� (ย.ช.ป.) จังหวัดนราธิวาส 

กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๕๔. โ ค ร ง ก า ร ฟKL น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ7 ปI า ทุ� ง ท ะ เ ล  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๙๗๑,๒๐๐ ๖๘๒,๔๐๐ 

๕๕. โครงการไม� ดอกเมืองหนาวอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จังหวัดยะลา  
กระทรวงมหาดไทย 

๓๖๗,๕๐๐ ๓๖๗,๕๐๐ 

๕๖. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน
ธรรมพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
มายอ จังหวัดปQตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๗๒๐,๐๐๐ ๑๕,๗๒๐,๐๐๐ 

๕๗. โครงการศูนย7บริการการพัฒนาขยายพันธุ7ไม�
ดอกไม�ผลบ�านไร�อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(แผนงานบริหารจัดการโครงการ แผนงานศึกษา 
วิจัย ทดลอง และพัฒนาพันธุ7 ) อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗,๙๙๖,๗๐๐ ๖,๑๐๑,๒๐๐ 



 ๙

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๘. โครงการอ�างเก็บน้ํ าห�วยน้ํ ารี อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (แผนงานปฏิบัติการจิตวิทยา) อําเภอ
ท�าปลา จังหวัดอุตรดิตถ7 

กองทัพภาคที่ ๓ 
กองทัพบก 

๒,๙๕๙,๐๗๖ ๒,๐๒๗,๙๒๐ 

๕๙. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร า ษ ฎ ร ช า ว ไ ท ย ภู เ ข า 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน 
ที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาราษฎรชาว

ไทยภูเขาฯ 
กองทัพบก 

๓๔๘,๓๓๐ ๒๙๘,๓๓๐ 

๖๐. โครงการโครงการศูนย7พัฒนาและการบริการด�าน
การ เกษตรห� วยซอน - ห� วย ซ้ั ว  (หลั ก  ๒๒ ) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๘,๙๙๒,๓๘๐ ๗,๖๗๖,๔๐๐ 

๖๑. โครงการศูนย7พัฒนาการเกษตรภูสิงห7อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอภูสิงห7 จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๗๖๒,๖๘๐ ๙,๖๖๓,๕๖๐ 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๕๙๖,๓๐๐ ๖๙๔,๔๕๐ 

๖๒. โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย ผ ล เ ก ษ ต ร ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม� 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ7 

สํานักงาน
ปลดักระทรวง

มหาดไทย              
กระทรวงมหาดไทย 

๔,๙๗๐,๐๐๐ ๔,๕๙๑,๔๒๒ 

๖๓. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล�อมแหลม
ผักเบี้ ย อันเนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ  อํ าเภอ 
บ�านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (งานก�อสร�างอาคาร 
ศูนย7การเรียนรู�) 

กรมการทหารช�าง 
กองทัพบก 

๓๕,๓๖๕,๒๖๙ ๓๕,๓๖๕,๒๖๙ 

 

 

 

 



 ๑๐

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๔. โครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพพื้นที่ รับน้ํา
เข่ือนขุนด�านปราการชล จังหวัดนครนายก 

กรมปศุสัตว7 ๓๑๔,๔๘๐ - 

 กรมส�งเสริม
การเกษตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๕๙,๐๐๐ 

  กรมประมง ๑๒๐,๘๐๐ ๑๒๐,๘๐๐ 

  กรมส�งเสริมสหกรณ7 ๒,๖๓๐,๐๐๐ ๑,๑๑๓,๗๐๐ 

  สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดิน 

เพื่อการเกษตรกรรม 

๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ7 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ 

๖๕. โครงการศูนย7บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดําริ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กรมชลประทาน              ๑,๐๐๐,๐๐๐ - 

 กรมพัฒนาที่ดนิ             ๘๕๑,๘๐๐ ๒๗๒,๘๐๐ 

  กรมส�งเสริม
การเกษตร              

๘,๙๖๐,๐๖๕ ๑,๕๔๙,๓๖๕ 

  กรมปศุสัตว7              ๑,๗๕๗,๙๓๐ ๓๘๓,๗๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร              ๑,๔๙๕,๗๘๕ ๗๘๘,๗๘๕ 

  กรมการข�าว              ๓๑๔,๗๐๐ ๓๑๔,๗๐๐ 

  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ7              

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ7 

๗๖๙,๒๕๐ ๖๘๙,๑๐๐ 

  กรมประมง              
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ< 

๕๖๘,๐๕๐ ๔๓๘,๐๕๐ 

 



 ๑๑

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๖. โครงการห�วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

กรมประชาสัมพันธ7 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

๗,๐๖๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐ 

  กองทัพภาคที่ ๑ 
กองทัพบก 

๑,๐๔๑,๐๐๐ ๑,๐๔๑,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 

  กรมปIาไม�              ๒,๘๒๒,๕๐๐ ๑,๑๖๕,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๐,๔๒๕,๐๐๐ ๑,๕๑๕,๐๐๐ 

๖๗. โครงการพัฒนาและรณรงค7การใช�หญ�าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ (แผนงานด�าน
การศึกษา วิจัย และแผนงานด�านการส�งเสริม
ประชาสัมพันธ7) 

กรมวิชาการเกษตร ๔๔๐,๐๐๐ ๓๕๐,๘๐๐ 

 กรมพัฒนาที่ดนิ ๓,๔๑๙,๘๒๓ ๒,๙๗๓,๔๘๓ 

 กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑,๑๔๗,๐๐๐ ๙๙๐,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลยั
นเรศวร       

กระทรวงศึกษาธกิาร 

๓,๘๐๙,๐๔๐ ๓,๖๓๙,๓๖๐ 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว7ปIา และพนัธุ7พชื              

๒๗,๖๓๗,๐๐๐ ๑,๗๔๐,๔๐๐ 

  กรมปIาไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๙,๘๙๕,๐๐๐ ๒,๕๐๕,๐๐๐ 

 

 

 

 



 ๑๒

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๘. โครงการกิจกรรมการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ประจําปXงบประมาณ  ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) 

สํานักงาน กปร. ๕,๕๘๒,๘๐๐ ๕,๕๘๒,๘๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๖๘  โครงการ  ๑,๐๐๒,๐๗๓,๗๐๑ ๗๕๔,๐๘๕,๗๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 


