
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๙ 
 

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

วันท่ีเสนอ กปร. ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๓๓๔,๔๙๐,๑๖๙ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ คงเหลืองบประมาณ  ๘๘๕,๗๑๒,๔๓๘ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ�าง เก็บน้ํ าน้ํ า ริมพร�อมระบบส�งน้ํ า 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอท�าวังผา 
จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๓,๒๑๒,๐๐๐ ๑๓,๒๑๒,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนเจ�าพ�อหลวงอุปถัมภ/ ๓ (ช�างกลปทุมวัน
อนุสรณ/ ๔) จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนสังวาลย/วิท ๘ และราษฎรบ�านจะลอ 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายห�วยส�านพร�อมระบบส�งน้ํา จัดหาน้ํา
สนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ�าน
ดอยล�านและหมู�บ�านใกล�เคียง จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๐,๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดหาน้ํ าสนับสนุนโรงเ รียนตํารวจ 
ตระเวนชายแดนบํารุงที่ ๘๗ บ�านอากู� – อาไฮ� 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๓,๘๐๐,๐๐๐ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการฝายพร�อมระบบส�งน้ําบ�านแม�กลองคี 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ อําเภออุ�มผาง 
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๔,๓๐๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดหาแหล�งอาหารสัตว/ป@าระบบประปา
ภูเขาเพื่อการอนุรักษ/และการคุ�มครองพื้นที่อย�าง 
มีส�วนร�วมในเขตรักษาพันธุ/สัตว/ป@าอุ�มผางตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตาก (โครงการประปา
ภู เ ข า พ ร� อ ม ระ บ บ ส� ง น้ํ า บ� า น ม อ ต ะ ห ลั่ ว )  
อําเภออุ�มผาง จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๐,๐๓๕,๐๐๐ ๑๐,๐๓๕,๐๐๐ 



 ๒

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการสถานีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย/โรงเรียน
ตํ า รวจตระ เวนชายแดนชุมชนป@ าหญ� าคา  
อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการระบบเก็บกักน้ําโรงเรียนราชประชา 
นุ เคราะห/  ๔๗ อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ  
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๓,๖๓๓,๐๐๐ ๓,๖๓๓,๐๐๐ 

๑๐. โครงการก�อสร�างถังพักน้ําโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบ�านแก�งศรีโคตร อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๓๔๒,๐๐๐ ๓๔๒,๐๐๐ 

๑๑. โครงการสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟHาพร�อมระบบส�งน้ํา
บ�านนาตะแบง จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๒๙,๓๙๑,๐๐๐ ๒๙,๓๙๑,๐๐๐ 

๑๒. โครงการปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปIตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๙,๙๐๐,๐๐๐ ๑๗,๖๑๗,๐๐๐ 

๑๓. โครงการฝายคลองตา งิ พ ร� อม ระบบส� งน้ํ า 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๔๘,๙๖๕,๐๐๐ ๑๙,๑๓๐,๐๐๐ 

๑๔. โ ค ร ง ก า รพั ฒ น า พื้ น ที่ ตํ า บ ล เ ห ล� า ก อ ห ก  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานจัดระบบ
อนุรักษ/ดินและน้ํา พร�อมปลูกไม�ผล) จังหวัดเลย 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๓,๖๓๑,๐๐๐ ๓,๖๓๑,๐๐๐ 

๑๕. โครงการศึกษาวิ ธีการฟLMนฟูที่ ดิ น เสื่ อมโทรม 
เขาชะงุ�มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
ราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๒,๒๕๑,๖๘๖ ๖,๕๔๘,๗๒๖ 

๑๖. โ ค ร ง ก า รจั ด ตั้ ง ห มู� บ� า น ย า ม ช า ย แ ด น อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔,๓๔๕,๘๕๐ ๑,๙๗๕,๘๕๐ 

๑๗. โครงการบ�านเล็กในป@าใหญ�ตามพระราชดําริ 
ดอยดํา อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔,๑๓๘,๕๐๐ ๑,๒๓๗,๕๐๐ 

 



 ๓

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๘. โครงการอนุรักษ/แหล�งพันธุกรรมไม�สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป@าลุ�มน้ําของ-ลุ�มน้ําปาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              

๑๒,๑๕๑,๐๐๐ ๕,๓๘๑,๕๐๐ 

  กรมป@าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕๕๖,๐๐๐ ๔๗๐,๐๐๐ 

๑๙. โ ค ร ง ก า ร บ� า น เ ล็ ก ใ น ป@ า ใ ห ญ� บ� า น ขุ น วิ น 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลแม�วิน อําเภอ
แม�วาง จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๐๔๐,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการอนุ รักษ/ฟLMนฟูสภาพป@ าและพัฒนา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต บ� า น น า ศิ ริ อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม�  

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๓๔๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการบ�านเล็กในป@าใหญ�ตามพระราชดําริ  
ดอยฟHาห�มปก ตําบลแม�สาว อําเภอแม�อาย 
จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๖๘๐,๕๐๐ ๖๒๐,๕๐๐ 

๒๒. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน/โรงพยาบาล 
แม�แจ�มตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๓๑๕,๗๑๔ ๑,๓๑๕,๗๑๔ 

๒๓. โครงการบ�านเล็กในป@าใหญ�ตามพระราชดําริ 
บ�านหนองห�า อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๗๓๘,๘๐๐ ๖๐๙,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 



 ๔

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๔. โครงการบ�านเล็กในป@าใหญ�ตามพระราชดําริ 
บ�านห�วยหญ�าไซ อําเภอแม�สรวย จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๐๒๔,๘๐๐ ๔๒๙,๕๐๐ 

๒๕. โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริพื้นที่ 
ดอยยาว ดอยผาหม�น ดอยผาจิ อําเภอเวียงแก�น 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๒๓๖,๐๐๐ ๕๓๔,๐๐๐ 

๒๖. โครงการพัฒนาพื้นที่ป@าไม�ตามพระราชดํา ริ 
บ�านปางพริก อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๖๓๓,๐๒๐ ๒๗๔,๐๐๐ 

๒๗. โครงการศูนย/ภูฟHาพัฒนา จังหวัดน�าน กรมป@าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๓๓๒,๒๐๐ ๑,๖๒๕,๐๐๐ 

๒๘. โครงการส�ง เสริมการเรียนรู� เพื่อการอนุ รักษ/ 
และฟLM นฟูสิ่ งแวดล�อมบริ เวณเหมืองสั งกะสี 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ อําเภอแม�สอด 
จังหวัดตาก 

กรมป@าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๒๒๐,๐๐๐ ๒,๐๗๕,๒๐๐ 

๒๙. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ/
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงป@าเปHา 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๐๗๗,๔๐๐ ๖๗๗,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๐. โครงการจัดทําแหล�งอาหารสัตว/ป@า ระบบประปา
ภูเขา เพื่อการอนุรักษ/และการคุ�มครองพื้นที่อย�าง
มีส�วนร�วมในเขตรักษาพันธุ/สัตว/ป@าแม�ตื่นตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๓,๙๒๐,๐๐๐ ๓,๙๒๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๙๓๗,๐๐๐ ๗๗๕,๐๐๐ 

๓๑. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สู งตาม
พระราชดําริ พื้นที่ภาคเหนือ (จํานวน ๑๗ แห�ง) 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๕๗,๕๑๕,๓๔๐ ๑๖,๗๗๘,๑๐๐ 

๓๒. โครงการพัฒนาป@าไม�อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สวนป@าสิริกิติ์ที่ ๑๑ (ฟาร/มบ�านขุนแตะ) จังหวัด
เชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๔๑๘,๕๘๐ ๖๔๕,๐๐๐ 

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

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๗๑๐,๐๐๐ ๘๖๒,๐๐๐ 

๓๔. โครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคงเฉพาะพื้นที่ป@าดงนา
ทาม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื   
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๑๔๓,๐๐๐ ๑,๑๔๓,๐๐๐ 

๓๕. โครงการจัดทําระบบภูเขาเปRยกวัดทิพย/สุคนธาราม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

 



 ๖

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๖. โครงการปกปHองดูแลและอนุรักษ/ป@าเทือกเขา
กะทะคว่ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เมืองพังงา จังหวัดพังงา 

กรมป@าไม�            
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๐๑๘,๐๐๐ ๖๖๘,๐๐๐ 

๓๗. โครงการสร�างแหล�งสํารองน้ํา เพื่อใช� ในการ
ควบคุมไฟป@าพรุโตSะแดง อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๓๘. โครงการสวนป@ าห� วยแก� ว อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสุรินทร/ 

กรมป@าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๔๘๓,๒๐๐ ๒,๘๙๖,๐๐๐ 

๓๙. โครงการอนุรักษ/และฟLMนฟูป@าชุมชนเขาซับแกงไก�
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดลพบุรี 

กรมป@าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๗๖๙,๕๐๐ ๘๘๔,๒๐๐ 

๔๐. โครงการสร�างป@า สร�างรายได� ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี 

กรมป@าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๙,๓๘๘,๐๐๐ ๖,๘๗๘,๐๐๐ 

๔๑. โ ค ร ง ก า รพัฒ น าพื้ น ที่ บ ริ เ วณหนอง อ่ึ ง อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร              
กระทรวงมหาดไทย 

๑๕,๐๖๕,๗๕๐ ๘,๖๔๙,๐๐๐ 

๔๒. โครงการศูนย/ ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานศึกษา  
วิจัย และทดลอง/แผนงานการจัดการความรู�)  
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๗๔๙,๘๐๐ ๗๔๙,๘๐๐ 

๔๓. โ ค ร ง ก า ร ศู น ย� ศึ กษ า ก า รพัฒ น า ภูพาน อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร (แผนงานด$านวิชาการ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑,๙๙๒,๔๒๐ ๑,๕๐๐,๑๙๐ 

๔๔. โครงการศูนย/ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๓,๒๒๙,๐๘๘ ๔๖๕,๙๙๘ 

 

 



 ๗

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๕. โครงการศูนย/ ศึกษาการพัฒนาพิ กุลทองอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ  จั งหวัดนราธิ วาส  
(เพิ่มเติม) 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๘,๗๕๐,๓๗๐ ๕,๒๔๔,๙๘๐ 

๔๖. 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 
(เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๙๙,๐๘๙,๗๘๑ ๓๒,๕๖๔,๑๐๖ 

  กรมป@าไม�              ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑,๑๘๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒๕,๒๓๖,๑๔๐ ๗,๔๙๘,๕๔๐ 

๔๗. โครงกา ร ศูนย/ พัฒนากา ร เกษตร ภูสิ งห/ อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอภูสิงห/ จังหวัดศรี
สะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร ๑๓,๖๔๓,๐๔๐ ๖,๕๖๕,๕๔๐ 

  กรมการข�าว ๔๒๐,๙๕๐ ๔๒๐,๙๕๐ 

  กรมประมง ๑,๔๓๓,๐๐๐ ๑,๑๓๑,๐๐๐ 

  กรมปศุสัตว/ ๙๙๖,๐๐๐ ๙๑๖,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ ๕๕๖,๐๐๐ ๔๖๙,๐๐๐ 

  กรมส�งเสริมสหกรณ/ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

  กรมหม�อนไหม ๔๘๖,๙๐๐ ๔๘๖,๙๐๐ 

  กรมส�งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ 

  กรมทหารราบที่ ๑๖ 
กองทัพภาคที่ ๒ 

๑๘๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ 

  กรมป@าไม� ๒๖๗,๐๐๐ ๒๖๗,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๘๒๕,๐๐๐ ๕๓๒,๐๐๐ 

 



 ๘

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

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

สํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอก

ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย              

กระทรวงศึกษาธกิาร 

๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๐๖๓,๑๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๖๕๑,๔๐๐ ๓๓๖,๐๐๐ 

  กรมการแพทย/ 
กระทรวง

สาธารณสุข 

๗๗๗,๔๔๐ ๖๒๓,๐๔๐ 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๖,๗๕๑,๔๐๐ 

 

๔,๗๒๒,๐๙๐ 

 

๔๙. โครงการห�วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
( ง า น พั ฒ น า สั ง ค ม , ง า น ฟLM น ฟู อ นุ รั ก ษ/
ทรัพยากรธรรมชาติ, งานพัฒนาเศรษฐกิจและงาน
บริหารโครงการ) จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมการปกครอง             ๓,๙๕๙,๐๑๐ ๒,๕๑๙,๕๓๐ 

  กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

๑๙๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

  กรมปศุสัตว/ ๒๕๖,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๓๔๒,๑๐๐ ๑๙๔,๐๐๐ 

  กรมป@าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๑๖๕,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



 ๙

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

 
 โรงเรียนประชา

มงคล 
๕๐๖,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 

  โรงเรียนบ�านเขา
แหลม 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน              
กระทรวงศึกษาธกิาร 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 

  โรงพยาบาลสถาน
พระบารมี  
สํานักงาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวง

สาธารณสุข 

๑,๑๐๙,๑๓๕ ๕๒๙,๖๓๐ 

  สถานีตาํรวจภูธร
หนองปรือ 

สํานักงานตํารวจ
แห6งชาต ิ

๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๕๐. โครงการห�วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

กรมประชาสัมพันธ/ 
สํานัก

นายกรัฐมนตรี 

๔,๑๔๒,๓๐๐ ๒,๒๖๒,๓๐๐ 

  กองทัพภาคที่ ๑ 
กองทัพบก 

๑,๘๕๕,๙๐๐ ๑,๘๕๕,๙๐๐ 

๕๑. โครงการศูนย/พัฒนาปศุสัตว/ตามพระราชดําริ อําเภอ
ด�านซ�าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว/ ๓,๑๘๖,๖๐๕ ๒,๕๐๘,๖๐๕ 

  กรมประมง ๔๐๕,๓๐๐ ๒๕๑,๐๐๐ 

  กรมส�งเสริมการเกษตร ๑,๐๗๕,๖๕๐ ๗๒๒,๗๕๐ 

  กรมหม�อนไหม 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๓๕๒,๐๐๐ ๑๙๓,๐๐๐ 

 

 



 ๑๐

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๒. โ ค ร ง ก า รพัฒน าร า ษฎรชา ว ไ ทย ภู เ ข า อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม� และ 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

กรมกิจการพลเรือน
ทหารบก              

กองทัพบก 

๔๔๗,๓๓๐ ๓๙๓,๓๓๐ 

๕๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข�อมูล
กลางอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักราช
เลขาธิการ 

๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ 

๕๔. โครงการพัฒนาและรณรงค/การใช�หญ�าแฝก 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เพิ่มเติม) 

สํานักงาน
ประสานงาน

โครงการพัฒนาดอย
ตุงฯ (พ้ืนที่ทรงงาน) 

๓,๓๑๗,๗๒๐ ๓,๓๑๗,๗๒๐ 

  กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว/ป@า และพนัธุ/พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒๖,๔๔๗,๐๐๐ ๑๕,๓๙๒,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร/              

กระทรวงศึกษาธกิาร 

๒,๓๘๒,๔๐๐ ๑,๘๕๔,๑๓๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ= 

๑,๘๘๑,๑๖๐ ๑,๘๒๓,๑๖๐ 

๕๕. โครงการกิจกรรมการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 
ประจําปRงบประมาณ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) 

สํานักงาน กปร. ๑,๖๘๖,๐๙๐ ๑,๖๘๖,๐๙๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๕๕  โครงการ  ๕๗๕,๘๓๖,๒๖๙ ๓๓๔,๔๙๐,๑๖๙ 

 


