
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๗ 
 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร ๒,๓๒๖,๑๕๘,๕๓๔  บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ วงเงินอนุมัติครั้งนี้ ๗๗๑,๔๒๒,๖๐๓ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ คงเหลืองบประมาณ ๓๕๑,๒๐๒,๑๓๙ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนล�องแพวิทยา 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗,๕๓๖,๐๐๐ ๗,๕๓๖,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม�แจ�ม 
(แห�งใหม�) จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๑,๐๙๓,๐๐๐ ๑๑,๐๙๓,๐๐๐ 

๓. ฝายห1วยแม�คําน1อยพร1อมระบบส�งน้ํา  
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. ฝายห1วยก1างปลาพร1อมระบบส�งน้ํา(จัดหาน้ํา
สนับสนุนโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา) อําเภอเวียง
ป4าเป5า จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการขุดลอกแหล�งน้ําสาธารณประโยชน9หนอง
ปลิงและอาคารประกอบ จังหวัดมหาสารคาม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓,๙๓๑,๗๐๐ ๓,๙๓๑,๗๐๐ 

๖. โครงการสถานีสูบน้ําด1วยไฟฟ5าพร1อมระบบส�งน้ําบ1าน 
โนนสวาท จังหวัดหนองบัวลําภู 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๑,๓๕๘,๐๐๐ ๒๑,๓๕๘,๐๐๐ 

 

 



 ๒

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการอ�างเก็บน้ําห1วยน้ําโป4งพร1อมระบบส�งน้ํา  
จังหวัดอุดรธานี 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕๙,๑๖๙,๐๐๐ ๓๙,๙๙๒,๐๐๐ 

๘. โครงการจัดหาแหล�งน้ําช�วยเหลือราษฎรตําบล
เหล�าก�อหกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อ�างเก็บ
น้ําห1วยทับหมู) จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๐,๔๕๗,๐๐๐ ๓๐,๔๕๗,๐๐๐ 

๙. โครงการพัฒนาแหล�งน้ําและระบบชลประทาน
บริเวณตําบลหนองประดู�และตําบลหนองนกแก1ว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ฝายทดน้ําตรอก 
ช�องลม) จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๓,๖๓๗,๒๐๐ ๑๓,๖๓๗,๒๐๐ 

๑๐. โครงการก�อสร1างประตูระบายน้ําคลองตาภู�และ
อาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการแก1มลิงท�าฉนวนพร1อมระบบระบายน้ํา 
จังหวัดชัยนาท 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕๕,๖๘๒,๐๐๐ ๓๔,๓๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําและ
ระบบระบายน้ําอ�างเก็บน้ําเขาเต�าอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ9 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๙,๖๙๐,๐๐๐ ๙,๖๙๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการระบบระบายน้ํ าโรงเรียนบ1านกูวิงอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปGตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๓,๗๕๔,๐๐๐ ๑๓,๗๕๔,๐๐๐ 

๑๔. โครงการระบบส�งน้ําเพิ่มเติมฝายบ1านไอร9กาแซพร1อม
อาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๗,๑๓๗,๐๐๐ ๒๗,๑๓๗,๐๐๐ 

๑๕. โครงการอาคารบังคับน้ําพร1อมระบบสูบน้ําด1วยไฟฟ5า
หนองหยุบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ระยะที่ ๒)  
จังหวัดสุราษฎร9ธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๔,๑๗๐,๐๐๐ ๒๖,๓๙๔,๐๐๐ 

 



 ๓

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุง
คลองป4 าบอนอัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ  
จังหวัดพัทลุง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๙,๘๑๕,๐๐๐ ๓๘,๓๖๑,๒๗๙ 

๑๗. โครงการอนุรักษ9แหล�งพันธุกรรมไม1สักและพัฒนา
คุณภาพชี วิ ต ราษฎรบ ริ เวณป4 าลุ� มน้ํ า ของ -  
ลุ�มน้ําปายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
แม�ฮ�องสอน 

กรมป4าไม1              ๑,๗๐๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐ 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๑,๙๒๕,๕๒๐ ๔,๔๗๕,๐๐๐ 

๑๘. โครงการอนุรักษ9สภาพป4าแม�ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๙,๓๖๐,๐๐๐ ๖,๕๕๔,๓๐๐ 

๑๙. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ อํ า เ ภอ ด อ ย เ ต� า อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม� 

 

กรมป4าไม1              ๑,๒๗๘,๖๐๐ ๕๗๓,๐๐๐ 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๙๓๑,๖๐๐ 

 

๑,๒๐๑,๕๐๐ 

๒๐. โครงการฟาร9มตัวอย�างบ1านดอนม�วงพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดมุกดาหาร 

กรมป4าไม1              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๙๒๙,๔๐๐ ๖๔๒,๐๐๐ 

๒๑. โครงการพัฒนาและฟJKนฟูสภาพป4าพื้นที่โครงการ
ป4ารักน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ1านถํ้าติ้ว 
จังหวัดสกลนคร 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

๓,๕๔๕,๕๐๐ ๑,๘๙๙,๕๐๐ 



 ๔

 สิ่งแวดล�อม 

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๒. โครงการฟJKนฟูอาหารช1างป4าภูหลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเลย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๙๗๓,๕๐๐ ๒,๐๒๘,๕๐๐ 

๒๓. โครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคงพื้นที่ภูขัด ภูเม่ียง 
ภูสอยดาว (๒) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พื้นที่
ตําบลเหล�ากอหก) จังหวัดเลย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๙๘๕,๐๐๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐ 

๒๔. โครงการหมู�บ1านป4าไม1แผนใหม�อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ บ1านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕,๐๑๙,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๖๐๐ 

๒๕. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ�มน้ําห1วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๖,๘๔๑,๐๐๐ ๒,๐๑๖,๕๐๐ 

๒๖. โครงการพัฒนาและฟJKนฟูป4าต1นน้ําเหนืออ�างเก็บ
น้ําห1วยแคน ห1วยไร� ห1วยขาหน1า จังหวัดมุกดาหาร 

 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔,๒๘๔,๕๐๐ ๑,๙๕๐,๕๐๐ 

๒๗. โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย9
ในสมเด็จพระนางเจ1าฯ พระบรมราชินีนาถ 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              

๓,๓๙๕,๐๐๐ ๑,๗๑๕,๐๐๐ 



 ๕

จังหวัดอุดรธานี 

 

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๘. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ�มน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี แ ล ะ 
จังหวัดหนองคาย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๗,๓๔๕,๐๐๐ ๒,๐๘๑,๕๐๐ 

๒๙. โครงการฟJKนฟูสภาพธรรมชาติห1วยน้ําหยาดเพื่อ
สนองพระราชดําริด1านการอนุรักษ9และจัดการน้ํา 
จังหวัดสกลนคร 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๐๔๖,๐๐๐ ๑,๑๗๒,๐๐๐ 

๓๐. โครงการศึกษาวิธีการฟJKนฟูที่ดิน เสื่ อมโทรม 
เ ข า ช ะ งุ1 ม อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ  
จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดนิ                    
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ<                 

๑๔,๔๐๔,๕๙๒.๒๕ ๘,๓๘๓,๗๕๕ 

๓๑. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ1าสิ ริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

กองศิลปาชีพ                    
สํานักราชลขาธิการ                 

๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๒. โครงการหมู�บ1านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร9ม
ตัวอย�างบ1านไอร9บือแต จังหวัดนราธิวาส 

กรมราชองครักษ9 
กระทรวงกลาโหม                 

๓,๔๗๓,๙๐๐ ๑,๓๑๔,๙๐๐ 

๓๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ป4าขุนแม�กวง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ< 

๖,๒๔๑,๙๐๐ ๔,๕๑๓,๙๐๐ 

กรมป4าไม1 
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๖๑๗,๐๐๐ ๑,๙๗๘,๐๐๐ 

 

 



 ๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๔. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ�มน้ําแม�งอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื              

๓,๘๖๗,๕๐๐ 
 

๒,๘๘๗,๕๐๐ 
 

กรมป4าไม1 
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๖๓๐,๘๐๐ 
 

๙๖๐,๓๐๐ 
 

กรมพัฒนาที่ดิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ ๖๙๐,๐๐๐ 

กรมส�งเสริมการเกษตร ๙๖๓,๕๐๐ ๓๕๓,๕๐๐ 
กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ< 

๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๒๒๐,๐๐๐ 

๓๕. โครงการปรับปรุงพระตําหนักดอยตุงและอาคาร
ประกอบ ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่
ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงราย 

สํานักงานประสานงาน
โครงการพัฒนาดอยตุง 

(พื้นที่ทรงงาน) 
อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ/มูลนิธิ
แม�ฟ5าหลวง                 

๕๖,๑๘๑,๖๗๙.๕๘ ๕๐,๙๐๒,๑๗๙ 

๓๖. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรา
รามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอก

ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๔๘๐,๕๐๐ 
 
 
 

 

๘๒๘,๘๐๐ 
 
 

 
 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕๓๐,๒๐๐ ๓๖๕,๑๐๐ 

 

กรมอุทยานแห�งชาติ ๔,๔๐๗,๓๓๕ ๒,๐๑๒,๒๒๐ 



 ๗

สัตว9ป4า และพนัธุ9พืช 
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

  

กรมการแพทย9 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑,๒๔๑,๓๐๐ ๕๑๐,๙๐๐ 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๗. โครงการพัฒนาและรณรงค9การใช1หญ1าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานด1านส�งเสริม
ประชาสัมพันธ9และแผนงานวิจัย) 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4า และพนัธุ9พชื 

๒๕,๔๘๓,๖๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

กรมป4าไม1 
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๗,๑๔๐,๐๐๐ 

 

๘,๘๙๐,๐๐๐ 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

๓๘. โครงการห1วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
( ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม  ง า น ฟJK น ฟู อ นุ รั ก ษ9
ทรัพยากรธรรมชาติ งานพัฒนาเศรษฐกิจและงาน
บริหารโครงการ) จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมการปกครอง ๓,๘๑๐,๔๔๐ ๓,๑๕๕,๔๗๐ 

กรมการพัฒนาชุมชน ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

กรมส�งเสริม
ปกครองส�วนท1องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย 

๙,๒๑๐,๐๐๐ - 

กรมชลประทาน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - 

กรมพัฒนาที่ดนิ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ< 

๒๗๕,๐๐๐ 

 

๒๒๐,๐๐๐ 

 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว9ป4าและพนัธุ9พชื 

๒,๗๓๖,๐๐๐ 

 

๒๔๐,๐๐๐ 

 

กรมป4าไม1 
กระทรวง

๑,๕๓๕,๐๐๐ 

 

๑๕๐,๐๐๐ 

 



 ๘

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

สํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอก

ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๒๙๐,๐๐๐ 

 

๒๙๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๘๘๙,๐๐๐ 

 

๓๔๐,๐๐๐ 

 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 

๒,๗๖๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๓๙. กิจกรรมบริหารสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) 

สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงาน

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.) 

๓๓,๘๖๐,๐๐๐ ๓๓,๘๖๐,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ  ๙๖๗,๗๗๓,๗๖๖.๘๓ ๗๗๑,๔๒๒,๖๐๓ 
 

 

 

 

 
 
 
 



 ๙

 
 
 


