
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๕๕ 
 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๕๕ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๓๗๗,๒๓๖,๔๘๙ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๕๓๗,๔๓๔,๑๕๖ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๔ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๘๓๙,๘๐๒,๓๓๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงอันเนื่อง  
มาจากพระราชดําริ  อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๔,๗๒๕,๐๐๐ ๑๒,๑๔๑,๐๐๐ 

๒. โคร งการฝายบ้ านน้ํ าไคร้ พร้ อมระบบส่ งน้ํ า  
อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  อํ าเภอท่ าวั งผา  
จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๔,๖๙๐,๐๐๐ ๘,๖๒๒,๐๐๐ 

๓. โครงการอาคารบังคับน้ําสํานักสงฆ์สันติบรรพต
พร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๓,๖๔๓,๐๐๐ ๑๓,๖๔๓,๐๐๐ 

๔. โครงการอ่างเก็บน้ํ าทํานบ ๓ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  (ระบบส่งน้ํ า) อําเภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๑,๐๐๕,๐๐๐ ๓๑,๐๐๕,๐๐๐ 

๕. โครงการอาคารอัดนํ้าคลองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๙,๘๗๘,๐๐๐ ๓๙,๘๗๘,๐๐๐ 

๖. โครงการระบบระบายนํ้าตําบลพร่อน (ปรับปรุง  
ท่อระบายน้ําบ้านพร่อน) อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๕,๐๓๘,๐๐๐ ๒๕,๐๓๘,๐๐๐ 

 
 
 



 ๒

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โ ค ร ง ก า ร ฝายคลองวั งหิ นอั นเ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๙,๒๒๖,๐๐๐ ๑๙,๒๒๖,๐๐๐ 

๘. โครงการระบบระบาย นํ้ าตํ าบลโคก เ คียน  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ท่อระบายน้ําโคก
ขี้เหล็กและขุดลอกคลองโคกขี้เหล็ก) อําเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๗,๑๔๕,๐๐๐ ๑๗,๑๔๕,๐๐๐ 

๙. โ ค ร ง ก า ร ระบบระบาย นํ้ าตํ าบลโคกเ คี ยน  
อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  (คลองระบายนํ้า  
บ้านร่มเย็น) อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๓,๘๘๕,๐๐๐ ๑๓,๘๘๕,๐๐๐ 

๑๐. โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยกวางตาย อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๐,๘๕๕,๐๐๐ ๑๐,๘๕๕,๐๐๐ 

๑๑. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ปรับปรุงแหล่งน้ํา) 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๔,๗๒๐,๐๐๐ ๒๑,๑๘๕,๐๐๐ 

๑๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านบ่อหวีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (พัฒนาแหล่งน้ํา) อําเภอสวนผ้ึง จังหวัด
ราชบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗,๖๐๐,๐๐๐ ๗,๖๐๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน อําเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

สํานักงานจงัหวดั
ร้อยเอ็ด 

กระทรวงมหาดไทย 

๓,๖๐๐,๐๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการซ่อมบํารุงและรักษาโครงการศึกษาวิจัย
แ ล ะ พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห ล ม ผั ก เ บี้ ย  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 

กรมการทหารช่าง 
กองทัพบก 

๕,๑๘๘,๔๗๕ ๕,๑๘๘,๔๗๕ 

 
 
 
 



 ๓

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๕. โครงการฟื้นฟูเกษตรกรหลังภาวะนํ้าท่วมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 

๗,๕๑๗,๖๗๐ ๗,๕๑๗,๖๗๐ 

  กรมกรมประมง ๓,๘๘๐,๐๐๐ ๓,๘๘๐,๐๐๐ 
  กรมชลประทาน ๑๐,๖๙๖,๗๐๐ ๑๐,๖๙๖,๗๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๖๓๑,๑๒๕ ๓,๖๓๑,๑๒๕ 

  ศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนา
กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวน

ชายแดน        

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๒,๔๑๐,๐๐๐ ๒,๔๑๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จังหวดัยะลา 
กระทรวงมหาดไทย 

๗๑๐,๐๐๐ ๗๑๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕๕,๔๖๘,๘๑๒ ๔๕,๒๓๖,๔๔๓ 

๑๘. โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๒,๓๘๐,๓๓๙ ๓๔,๔๓๒,๙๘๓ 

๑๙. โครงการศู นย์ ศึ กษาการพัฒนาห้ วยทราย  
อัน เ น่ืองมาจากพระราชดํ าริ  อํ า เภอชะอํ า  
จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนา
กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวน

ชายแดน        

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๔๗,๙๓๙,๔๖๗ ๓๗,๑๖๐,๐๕๒ 

 
 
 



 ๔

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๐. โครงการศึ กษ าก า รพัฒนาอ่ า ว คุ้ ง ก ร ะ เ บน  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๒,๕๗๙,๐๗๔ ๓๘,๐๕๒,๒๘๗ 

๒๑. โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่ อง  
มาจากพระราชดําริ (แผนงานศึกษา ทดลอง วิจัย / 
แผนงานบริหารจัดการ / และแผนงานขยายผล
การพัฒนา) จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖๖,๔๙๙,๑๓๐ ๓๗,๗๕๘,๗๐๓ 

๒๒. โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงาน
บริหารจัดการโครงการ แผนงานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ แผนงานศึกษา  วิจัย และทดลองแผนงาน
การจัดการความรู้ และแผนงานการดําเนินงาน  
ขยายผล) อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕๐,๐๖๘,๔๐๐ ๔๓,๕๙๖,๑๗๐ 

๒๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมการข้าว 
 

๒,๖๘๔,๔๐๐ ๑,๔๕๔,๔๐๐ 

 กรมชลประทาน ๑๙,๖๔๙,๔๖๘ ๑๔,๘๔๖,๒๙๘ 

 กรมประมง ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

 กรมพัฒนาที่ดิน ๖,๑๒๗,๗๕๐ ๒,๘๒๗,๗๕๐ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑๑๔,๗๘๐ - 

 กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑,๗๐๗,๔๔๔ - 

 กรมป่าไม้  ๔,๑๖๗,๔๐๐ ๑,๔๑๐,๐๐๐ 

 กรมอทุยานแหง่ชาต ิ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓๐,๔๔๓,๕๔๐ ๘,๔๗๒,๘๖๐ 

 
 
 



 ๕

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  กรมประชาสัมพันธ์   
สํานักนายกรัฐมนตรี 

๒,๐๕๒,๐๐๐ ๑,๒๕๒,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ์        

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๔. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก         
กองทัพบก 

๔๘๔,๐๔๐ ๔๔๔,๐๔๐ 

๒๕. โครงการการศึกษาทดสอบและการขยายผล
นวัตกรรมของเครื่องยนต์เรือหางกุด หญ้าแฝก 
และการต่อยอดกระบวนเรียนรู้ของเยาวชน 

คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑,๒๓๓,๒๐๐ ๑๑,๒๓๓,๒๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๒๕  โครงการ  ๖๕๖,๓๔๓,๒๑๔ ๕๓๗,๔๓๔,๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


