
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๘ 
 

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

วันท่ีเสนอ กปร. ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๑,๐๐๑,๓๓๗,๐๘๖ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คงเหลืองบประมาณ  ๒๗๘,๕๕๘,๑๒๕ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนไลออนส�มหาจักร ๙ อําเภอแม#แตง จังหวัด
เชียงใหม# 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๗๘๘,๕๐๐ 

๒. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนรัปปาปอร�ต 
(จัดทําบ#อเก็บน้ําเพิ่มเติม) อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม# 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๓๙๖,๐๐๐ 

๓. โครงการฝายพร7อมระบบส#งน้ําโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนศาสตราจารย�สําเภา – ไพวรรณ 
วรางกูร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแม#
สอด จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗,๐๙๐,๐๐๐ ๗,๐๙๐,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายห7วยนั๊วะพร7อมระบบส#งน้ํา อําเภอ
บ#อเกลือ จังหวัดน#าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๖,๕๗๐,๐๐๐ ๙,๕๘๐,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดหาน้ําเพิ่มเติมให7กับพื้นที่สหกรณ�โคนม
วาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๒,๕๑๒,๐๐๐ ๑๒,๑๘๗,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาแหล#งน้ําช#วยเหลือราษฎรตําบล
เหล# า กอหก อัน เนื่ อ ง ม า จ า กพระ ร า ช ดํ า ริ  
(อ#างเก็บน้ําห7วยสีดาพร7อมระบบส#งน้ํา) อําเภอนา
แห7ว จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๙,๑๗๓,๐๐๐ ๘,๘๗๘,๐๐๐ 

๗. โครงการอ#างเก็บน้ําห7วยตาดสูงพร7อมระบบส#งน้ํา 
อําเภอนาแห7ว จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๙,๖๙๕,๐๐๐ ๙,๔๐๒,๔๓๒ 

 

 



 ๒

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการจัดหาแหล#งน้ําช#วยเหลือโรงเรียนบ7านม#วง
พิทยาคม อําเภอบ7านม#วง จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๖๙๓,๐๐๐ 

๙. โครงการจัดหาน้ําช#วยเหลือโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ7านนาแวง อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕๘๖,๐๐๐ ๕๘๖,๐๐๐ 

๑๐. โครงการสถานีสูบน้ําด7วยไฟฟDาพร7อมระบบส#งน้ํา
ด7วยท#อ ศูนย�การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บ7านปากห7วยม#วงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอบ7านแพง จังหวัดนครพนม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๔๔๒,๕๒๙ 

๑๑. โครงการฝายลําพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
บ7านกุดตอแก#น อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๗,๗๕๗,๐๐๐ ๑๕,๑๐๓,๑๐๕ 

๑๒. โครงการจัดหาน้ําช#วยเหลือโรงเรียนท#านผู7หญิง
จันทิมา พึ่งบารมี อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๒๘๘,๐๐๐ ๑๕,๒๘๘,๐๐๐ 

๑๓. โครงการขุดลอกคลองยุทธศาสตร�เพื่อรับน้ําจาก
ระบบส#งน้ําอ#างเก็บน้ําห7วยชัน อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก7ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒,๑๘๙,๗๐๐ ๒,๐๖๗,๒๐๐ 

๑๔. โครงการปDองกันและบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ#
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมอาคารปDองกัน
ตลิ่งคลองหวะ) จังหวัดสงขลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๕๖๗,๐๐๐ 

๑๕. โครงการปDองกันและบรรเทาอุทกภัยโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ7านส7านแดง อําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒,๐๕๐,๐๐๐ ๒,๐๕๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการขุดลอกคลองรับน้ําบริเวณอ#างเก็บน้ําทุ#ง
ใหญ#และระบบส#งน้ําหนองคันอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๒,๓๘๐,๐๐๐ ๑๒,๓๘๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการก#อสร7างอาคารระบายน้ําฝายบ7านหนอง
โดน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๖,๖๙๖,๐๐๐ ๒๖,๖๙๖,๐๐๐ 

๑๘. โครงการสถานีสูบน้ําด7วยไฟฟDาบ7านใหม#พัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๕,๐๙๗,๖๐๐ ๒๔,๗๕๑,๖๐๐ 

 



 ๓

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๙. โครงการจัดหาน้ํ าสนับสนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุ รักษ�ตามแนว
พระราชดําริ อําเภอเวียงปJาเปDา จังหวัดเชียงราย 
(โครงการฝายห7วยปJาคร่ังแง#ซ7ายพร7อมระบบส#งน้ํา) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการอ#างเก็บน้ําแม#อ7อน ๒ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๔,๗๑๙,๐๐๐ ๒๔,๒๐๒,๕๐๐ 

๒๑. โครงการสถานีสูบน้ําด7วยไฟฟDาพร7อมระบบส#งน้ํา
บ7 านท# าจันทร�  อํ า เภอบรรพตพิสั ย  จั งหวัด
นครสวรรค� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๗๐๘,๐๓๑ 

๒๒. โครงการก#อสร7างทํานบดินห7วยหินลาดอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๘,๓๕๑,๐๐๐ ๒๗,๖๖๗,๐๐๐ 

๒๓. โครงการแก7มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย อําเภอเมืองศรี
สะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๓,๙๕๒,๕๐๐ ๑๓,๘๙๐,๐๐๐ 

๒๔. โครงการแก7มลิงทุ#งหนองเสนง-สีไคลพร7อมอาคาร
ประกอบ อําเภอยางชุมน7อย จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙,๑๓๑,๐๐๐ 

๒๕. โครงการฝายน้ําล7นบ7านโพธิ์ศรี อําเภอปJาติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๗๑๑,๐๐๐ ๓๑,๗๑๑,๐๐๐ 

๒๖. โครงการฝายห7วยอูนพร7อมระบบส#งน้ํา อําเภอกุด
บาก จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๐,๐๒๗,๐๐๐ ๑๙,๗๒๖,๐๐๐ 

๒๗. โครงการสถานีสูบน้ําด7วยไฟฟDาพร7อมระบบส#งน้ํา
บ7านท#าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๙,๙๐๐,๐๐๐ ๒๙,๒๐๐,๐๐๐ 

๒๘. โครงการสถานีสูบน้ําด7วยไฟฟDาพร7อมระบบส#งน้ํา
บ7 าน เหล# าห มี  (ตอนล# า ง )  อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๕,๘๙๒,๙๐๐ ๓๕,๒๒๑,๒๐๔ 

 

 

 

 

 



 ๔

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๙. โครงการพัฒนาแหล#งน้ําและระบบชลประทาน
บริเวณตําบลหนองประดู#และตําบลหนองนกแก7ว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ฝายทดน้ําบ7านราง
แฝก) อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๙,๑๖๔,๔๐๐ ๙,๑๒๓,๐๐๐ 

๓๐. โครงการจัดหาแหล#งน้ําสนับสนุนพื้นที่ตําบลดอน
ดึง อําเภอบ7านหม่ี จังหวัดลพบุรี (แก7มลิงสระ
หลวงและฝายบ7านเตาถ#าน) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๙,๑๙๗,๐๐๐ ๑๘,๙๗๐,๐๐๐ 

๓๑. โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (งานก#อสร7างสถานี
สูบน้ําด7วยไฟฟDาสระลงเรือ ๑ ) ระยะที่ ๒ อําเภอ
ห7วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๐,๓๕๒,๐๐๐ ๒๙,๗๐๖,๐๐๐ 

๓๒. โครงการฝายทดน้ําห7วยผาปกพร7อมระบบส#งน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ อําเภอสวนผึ้ ง 
จังหวัดราชบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๗,๔๐๐,๐๐๐ ๑๗,๔๐๐,๐๐๐ 

๓๓. โครงการฝายบ7านอาแวพร7อมระบบส#งน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๖๕๐,๐๐๐ ๓๑,๔๒๘,๐๐๐ 

๓๔. โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุง
คลองปJาบอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พัทลุง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๙๔๙,๐๐๐ 

๓๕. โครงการอาคารอัดน้ําบ7านคลองหินดําพร7อม
ระบบส#งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๘,๙๓๒,๐๐๐ ๒๘,๙๓๒,๐๐๐ 

๓๖. โครงการอาคารบังคับน้ําคลองตืองออันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๙,๘๗๘,๐๐๐ ๒๙,๗๖๗,๐๐๐ 

๓๗. โครงการฝายน้ําแม#ปานพร7อมระบบส#งน้ําบ7านทุ#ง
แพะอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๖๒๒,๐๐๐ ๓๑,๒๖๖,๐๐๐ 

๓๘. โครงการฝายทุ#งแสนตอพร7อมระบบส#งน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๖,๖๐๐,๐๐๐ ๒๖,๒๗๔,๐๐๐ 

 

 

 

 



 ๕

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๙. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ ตํ า บ ล เ ห ล# า ก อ ห ก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานจัดระบบ
อนุรักษ�ดินและน้ํา พร7อมปลูกไม7ผล) อําเภอนา
แห7ว จังหวัดเลย 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓,๕๘๗,๐๐๐ ๓,๕๘๔,๕๐๐ 

๔๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟNOนฟูปJา
ต7นน้ําลําธาร บ7านห7วยหยวก ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดน#าน 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๓๒๒,๖๐๐ ๑,๓๓๒,๑๐๐ 

๔๑. โครงการพัฒนาปJาไม7และสิ่งแวดล7อมบ7านสบปNน
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน#าน 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๖๘๕,๓๐๐ ๑,๓๑๒,๐๐๐ 

๔๒. โครงการบ7านเล็กในปJาใหญ#ตามพระราชดําริบ7าน
ห7วยหญ7าไซ อําเภอแม#สรวย จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๒๓๖,๐๐๐ ๑,๑๐๘,๐๐๐ 

๔๓. โครงการพัฒนาบ7านกอก-บ7านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ระบบอนุรักษ�ดินและน้ํา) จังหวัด
น#าน 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑,๘๘๐,๑๐๖.๙๒ ๑,๘๘๐,๑๐๖ 

๔๔. โครงการอนุรักษ�ฟNOนฟูและส#งเสริมการปลูกหวาย
และ ไ ผ# ต ามพระ ร า ชดํ า ริ ส ม เ ด็ จพ ระ เทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอท#าผา
วัง จังหวัดน#าน 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื     
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๐,๓๙๒,๐๐๐ ๔,๗๙๑,๕๐๐ 

๔๕. โครงการฟNOนฟูและพัฒนาปJาไม7บ7านท#าวะตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี อําเภอสอง จังหวัดแพร# 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๐๕๕,๐๐๐ ๗๓๗,๐๐๐ 

๔๖. โครงการพัฒนาบ7านกอก-บ7านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปQว จังหวัดน#าน 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๑๗๓,๕๐๐ ๑,๔๗๔,๕๐๐ 

 

 



 ๖

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๗. โ ค ร ง ก า รจั ด ตั้ ง ห มู# บ7 า น ย า ม ช า ย แ ด น อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม#ฮ#องสอน 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕,๐๑๖,๖๓๕ ๒,๐๗๑,๖๓๕ 

๔๘. โครงการอนุรักษ�และฟNOนฟูทรัพยากรปJาไม7พื้นที่ลุ#ม
น้ําปJาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พื้นที่ ๑-๖ 
จังหวัดเพชรบูรณ� 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๖,๑๓๐,๐๐๐ ๒,๑๓๘,๐๐๐ 

๔๙. โครงการศูนย�ภูฟDาพัฒนา อําเภอบ#อเกลือ จังหวัด
น#าน 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๒๒๕,๒๐๐ ๑,๘๙๙,๒๐๐ 

๕๐. โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมและส#งเสริมพัฒนาไม7
รักใหญ#อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
แม#ฮ#องสอน 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๕๗๑,๘๐๐ ๒,๘๖๑,๘๐๐ 

๕๑. โครงการพัฒนาพื้นที่อําเภอดอยเต#าอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดอยเต#า จังหวัดเชียงใหม# 

กรมปJาไม7 ๑,๒๘๘,๖๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๔๓๑,๐๐๐ ๘๐๓,๐๐๐ 

๕๒. โครงการบ7านเล็กในปJาใหญ#ตามพระราชดําริบ7าน
หนองห7า อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๖,๔๐๙,๑๐๐ ๑,๑๙๐,๘๐๐ 

๕๓. โครงการพัฒนาพื้นที่ปJาไม7ตามพระราชดําริบ7าน
ปางพริก อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๘๕๕,๘๐๐ ๙๗๖,๘๐๐ 

 

 



 ๗

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๔. โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริพื้นที่ 
ดอยยาว ดอยผาหม#น ดอยผาจิ อําเภอเวียงแก#น 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๑๐๔,๐๐๐ ๑,๑๑๘,๐๐๐ 

๕๕. โครงการพัฒนาปJาไม7อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สวนปJาสิริกิติ์ที่ ๑๑ (ฟาร�มบ7านขุนแตะ) อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม# 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๒๙๐,๔๐๐ ๑,๐๖๕,๔๐๐ 

๕๖. โครงการอนุ รักษ�ฟNOนฟูสภาพปJ าและพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต บ7 า น น า ศิ ริ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม# 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๒๔๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ 

๕๗. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สู งตาม
พระราชดําริ พื้นที่ภาคเหนือ (จํานวน ๑๗ แห#ง) 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕๗,๗๙๔,๔๖๕ ๒๔,๔๓๘,๓๖๕ 

๕๘. โครงการพัฒนาและฟNOนฟูสภาพปJาพื้นที่โครงการ
ปJารักน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ7านถํ้าติ้ว 
อําเภอส#องดาว จังหวัดสกลนคร 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๕๔๕,๕๐๐ ๑,๐๔๗,๕๐๐ 

๕๙. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ7านโหง#นขาม-
บ7านดงนา อําเภอศรีเมืองใหม# จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๙๔๒,๕๐๐ ๗๕๗,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๐. โครงการอุทยานสิ่งแวดล7อมนานาชาติสิรินธร 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดล�อม

นานาชาติสิรินธร ใน
พระราชูปถัมภ<

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราช

กุมารี 

๒๘,๘๕๒,๖๐๓ ๑๖,๔๔๓,๑๘๖ 

๖๑. โครงการอนุ รักษ�ทรัพยากรปJาไม7และสัตว�ปJ า 
ในพื้นที่ปJารอยต#อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมปJาไม7 ๔,๙๔๘,๒๐๐ ๑,๘๔๙,๒๐๐ 

  กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒๕,๗๓๕,๗๔๐ ๗,๒๕๖,๘๔๐ 

๖๒. โครงการอนุ รักษ�แหล#งพันธุกรรมไม7สัก และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปJาลุ#มน้ําของ- 
ลุ#มน้ําปาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
แม#ฮ#องสอน (แผนปฏิบัติการบินลาดตระเวนปDอง
ปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล7อม) 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล7อม              

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๗๖๗,๐๒๐ ๔๙๐,๕๐๐ 

๖๓. โครงการฟNOนฟูและพัฒนาปJาไม7บ7านแม#แรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสอง จังหวัดแพร# 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๓๒๔,๔๐๐ ๗๓๐,๔๐๐ 

๖๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ�
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงปJาเปDา 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๗๘๙,๔๐๐ ๑,๓๕๙,๔๐๐ 

 

 

 

 

 



 ๙

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๕. โครงการอนุรักษ�สภาพปJาแม#ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแม#ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื         
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๗,๘๙๘,๘๐๐ ๔,๘๔๓,๐๐๐ 

๖๖. โครงการอนุ รักษ�แหล#งพันธุกรรมไม7สัก และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณปJาลุ#มน้ําของ- 
ลุ#มน้ําปาย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
แม#ฮ#องสอน 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื           

๑๓,๒๕๖,๐๐๐ ๔,๕๔๐,๐๐๐ 

  กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๓๘๒,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ 

๖๗. โครงการพัฒนาปJ าไม7 บ7 านลานเต็ งตามแนว
พระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๙๐๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ 

๖๘. โครงการอนุรักษ�และฟNOนฟูปJาชุมชนเขาซับแกงไก#อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอลําสนธิ จังหวัด
ลพบุรี 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๕๕๖,๐๐๐ ๘๖๗,๒๐๐ 

๖๙. โครงการจัดทําระบบภูเขาเปTยกวัดทิพย�สุคนธาราม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอห7วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๑,๘๙๐,๐๐๐ ๑๑,๘๘๓,๐๐๐ 

 กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื             

๑,๓๐๕,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

  กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ 

๗๐. โ ค ร ง ก า ร ฟNO น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ� ปJ า ทุ# ง ท ะ เ ล 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๐๙๕,๔๐๐ ๙๓๐,๖๐๐ 

 



 ๑๐

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗๑. 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# อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ� 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทย 

๓,๕๘๕,๓๐๒ ๒,๓๗๗,๙๗๕ 

๗๒. โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ�พันธุ�ปู 
ปJาทุ#งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๖๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ 

๗๓. โครงกา รป รับป รุ งถนน เส7 นทาง รับ เสด็ จฯ  
บ7านจะตี – บ7านผาจี อําเภอแม#ฟDาหลวง จังหวัด
เชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 
กระทรวงมหาดไทย 

๓,๐๒๔,๐๐๐ ๓,๐๒๔,๐๐๐ 

๗๔. โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาห7วยฮ#องไคร7อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงาน
บริหารจัดการโครงการแผนงานประชาสัมพันธ�
และเผยแพร# แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง/
แผนงานการจัดการความรู7 ) อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม# 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๖,๕๐๔,๖๗๐ ๙,๘๖๙,๔๗๐ 

๗๕. โ ค ร ง ก า ร ศู น ย� ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ภู พ า น 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๖,๖๗๔,๑๒๕ ๕,๐๗๕,๖๕๕ 

๗๖. โครงการศูนย� ศึกษาการพัฒนาห7วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

ศูนย�อํานวยการ
โครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ 
กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวน

ชายแดน                    
สํานักงานตํารวจ

แห5งชาต ิ

๑๖,๙๓๙,๕๗๐ ๑๖,๙๓๙,๕๗๐ 

๗๗. โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาอ#าวคุ7งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอท#าใหม# จังหวัด
จันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔,๔๘๓,๙๔๐ ๔,๐๖๑,๑๔๐ 

๗๘. โครงการศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ7อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓,๒๘๘,๔๖๘ ๒,๐๙๑,๑๙๐ 

 

 

 



 ๑๑

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗๙. โครงการ ศูนย� ศึ กษาการพัฒนาพิ กุลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหารจัดการ / 
แผนงานขยายผลการพัฒนา/ แผนงานฟNOนฟูอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติฯ) จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๔,๘๓๓,๐๒๓ ๒๖,๐๓๔,๘๖๖ 

๘๐. โ ค ร ง ก า ร ศู น ย� พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร ภู สิ ง ห� 
อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ  อําเภอภูสิ งห�  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร ๑๑,๑๖๐,๖๒๐ ๘,๔๔๓,๒๘๐ 

 กรมส#งเสริมการเกษตร ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ 

 กรมการข7าว ๖๔๑,๐๐๐ ๖๔๑,๐๐๐ 

 กรมประมง ๙๓๒,๕๔๘ ๙๓๒,๕๔๘ 

 กรมปศุสัตว� ๑,๘๙๔,๑๐๐ ๗๗๖,๒๘๐ 

 กรมพัฒนาที่ดนิ ๕๘๒,๔๐๐ ๓๘๙,๐๐๐ 

 กรมส#งเสริมสหกรณ� ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

 กรมหม#อนไหม  
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕๔๓,๓๐๐ ๕๔๓,๓๐๐ 

 กรมทหารราบที่ ๑๒  
กองทัพภาคที่ ๒ 

๑๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 

 กรมปJาไม7 ๑,๙๘๕,๐๐๐ ๑,๐๕๗,๐๐๐ 

 กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื    
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๐๔๖,๖๐๐ ๗๔๖,๖๐๐ 

๘๑. โครงการศูนย�พัฒนาปศุสัตว�ตามพระราชดําริ 
อําเภอด#านซ7าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว� ๓,๓๑๘,๐๔๐ ๓,๓๑๘,๐๔๐ 

 กรมประมง ๔๓๐,๐๐๐ ๒๑๙,๐๐๐ 

 กรมส#งเสริมการเกษตร ๑,๑๗๗,๕๐๐ ๕๙๐,๕๐๐ 

 กรมวิชาการเกษตร ๑๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

 กรมหม#อนไหม  
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๔๑,๕๑๐ ๑๕๗,๕๙๕ 

 

 

 

 



 ๑๒

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘๒. โครงการศึกษาวิธีการฟNOนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ7ม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดนิ  
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๕,๘๑๖,๑๙๐ ๖,๙๖๕,๘๘๑ 

๘๓. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื้ น ที่ ลุ# ม น้ํ า ป า ก พ นั ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมพัฒนาที่ดนิ  
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๘๔,๓๖๘,๒๓๗ ๑๓,๖๑๗,๐๗๔ 

  กรมปJาไม7 ๖,๙๗๔,๕๖๙ ๑,๑๘๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓๑,๖๖๗,๖๖๐ ๕,๗๔๘,๐๐๐ 

๘๔. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ#มน้ําห7วยบางทรายตอนบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง อําเภอ
คําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕,๗๘๑,๐๐๐ ๒,๐๐๘,๐๐๐ 

  จังหวัดมุกดาหาร              
กระทรวงมหาดไทย 

๔,๙๖๙,๖๖๕ ๓,๒๐๙,๔๘๕ 

๘๕. โครงการห7วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

กรมประชาสัมพันธ�  
สํานักนายกรัฐมนตรี 

๒,๑๗๓,๖๐๐ ๗๔๕,๗๐๐ 

  กองทัพภาคที่ ๑  
กองทัพบก 

๑,๐๔๑,๐๐๐ ๑,๐๔๑,๐๐๐ 

  กรมปJาไม7 ๒,๓๑๕,๐๐๐ ๑,๐๐๗,๕๐๐ 

  กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔,๙๒๒,๐๐๐ - 

๘๖. โครงการพั ฒ น า พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ ห น อ ง อ่ึ ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร              
กระทรวงมหาดไทย 

๗,๗๓๒,๐๐๐ ๓,๙๘๖,๕๐๐ 

 

 

 

 



 ๑๓

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘๗. โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ  
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานส#งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  
กระทรวงศึกษาธกิาร 

๑,๔๕๕,๖๔๐ ๑,๑๘๐,๘๔๐ 

  กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗๖๘,๕๐๐ ๓๙๑,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕,๓๒๔,๒๒๕ ๒,๑๘๓,๒๐๐ 

  กรมการแพทย�  
กระทรวงสาธารณสุข 

๒,๓๗๙,๗๔๐ ๗๙๕,๐๐๐ 

๘๘. โครงการพัฒ น า ร า ษ ฎรช า ว ไ ท ย ภู เ ข า อั น
เนื่ องมาจากพระราชดํา ริ  จั งหวัด เชียงใหม#  
และจังหวัดแม#ฮ#องสอน 

กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก  

กองทัพบก 

๓๙๙,๓๓๐ ๒๙๖,๑๗๐ 

๘๙. โครงการพัฒนาพื้นที่ปJาขุนแม#กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม# 

กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๒๑๗,๐๐๐ ๒,๒๑๗,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๖,๘๕๙,๓๐๐ ๕,๐๕๐,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๙๐. โครงการห7วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(งานพัฒนาสังคม,งานฟNOนฟูอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
, งานพัฒนาเศรษฐกิจและงานบริหารโครงการ) 
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมการปกครอง ๘,๕๕๓,๘๔๐ ๒,๗๔๕,๖๔๐ 

 กรมการพัฒนา
ชุมชน  

กระทรวงมหาดไทย 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

  ศูนย�การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  

๕๐๐,๐๐๐ - 

  สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธกิาร 

๑,๘๕๕,๕๑๙ ๗๔๙,๐๐๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ� 

๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ  
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๕๖,๓๗๐ ๓๒๔,๗๕๐ 

  กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              

๖๙๙,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

  กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๕๓๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุข 

๒,๕๑๐,๐๐๐ ๑,๑๑๐,๐๐๐ 

  สํานักงานตาํรวจ
แห#งชาต ิ

สํานักนายกรัฐมนตรี 

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



 ๑๕

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๙๑. โครงการศูนย�พัฒนาและบริการด7 าน
การเกษตรห7วยซอน-ห7วยซ้ัว (หลัก ๒๒) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๘,๒๖๕,๗๐๐ ๖,๐๗๑,๙๐๐ 

๙๒. โครงการพัฒนาและรณรงค�การใช7หญ7าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน
ประสานงานโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯ 
(พ้ืนที่ทรงงาน) 

๓,๒๙๑,๗๒๐ ๓,๒๙๑,๗๒๐ 

  กรมอุทยานแห#งชาติ 
สัตว�ปJา และพนัธุ�พชื              

๒๘,๔๑๒,๐๐๐ ๑๕,๒๑๒,๐๐๐ 

  กรมปJาไม7              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒๑,๐๗๐,๕๐๐ ๑๔,๔๗๐,๕๐๐ 

  กรมชลประทาน ๖,๙๖๘,๐๐๐ ๖,๙๖๘,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ ๕,๙๓๔,๗๘๔ ๕,๙๓๔,๗๘๔ 

  กรมประมง ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๕๑๕,๐๐๐ ๕๑๕,๐๐๐ 

  กรมปDองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
กระทรวงมหาดไทย 

๗,๖๘๑,๐๐๐ ๗,๖๘๑,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ๘,๐๘๕,๐๐๐ ๘,๐๘๕,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร� 

๓,๐๖๒,๐๐๐ ๓,๐๖๒,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลยัแม#โจ7  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๘,๙๘๔,๒๕๐ ๑,๔๐๘,๐๐๐ 

๙๓. โครงการกิจกรรมการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ  
(สํานักงาน กปร.) ประจําปTงบประมาณ  
๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 

สํานักงาน กปร. ๑๒,๖๔๒,๑๐๐ ๑๒,๖๔๒,๑๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๙๓  โครงการ  ๑,๓๖๓,๘๕๘,๓๒๔.๙๒ ๑,๐๐๑,๓๓๗,๐๘๖ 

 


