
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๕๕ 
 

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

วันที่เสนอ กปร. ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๑๘๒,๕๕๕,๘๑๕ บาท 

วันที่อนุมัติ ๙ กุมภาพันธ ์๒๕๕๕ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๖๕๗,๒๔๖,๕๑๘ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยทับตุ่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๖,๘๗๐,๐๐๐ ๒๖,๘๗๐,๐๐๐ 

๒. โครงการอ่ า ง เก็บน้ํ าแม่นึ งอัน เ น่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
(กิจกรรมค่าเตรียมงานเบ้ืองต้น) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๗,๖๐๘,๙๐๐ ๑๗,๖๐๘,๙๐๐ 

๓. โครงการจัดหานํ้าช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ําพี้อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอทองแสนขัน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๔๘๓,๑๐๐ ๑๐,๕๗๙,๙๐๐ 

๔. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สัก และพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มนํ้าของ-ลุ่มน้ําปาย
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

 

๙,๔๘๙,๕๖๐ ๗,๘๔๙,๕๖๐ 

 กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๐๒๙,๗๖๐ ๑,๗๗๙,๗๖๐ 

 สํานักงานจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

กระทรวงมหาดไทย 

๑,๘๓๙,๓๐๐ ๑,๐๓๐,๗๐๐ 

 
 



 ๒

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด

ปราจีนบุรี 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒,๙๗๗,๐๐๐ ๒,๙๗๗,๐๐๐ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๖๒๔,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 

๖. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ในเขตพ้ืนที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (การแก้ปัญหาช้างป่า
ออกนอกพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด) 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑๑,๔๐๐,๐๐๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิบ ้านหนองคอง  อําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๔๗๕,๐๐๐ ๑,๘๕๕,๐๐๐ 

๘. โครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้บ้านห้วยตาเปอะและ
พื้นที่ลุ่มน้ําห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอคําชะอี และอําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๑๑๒,๓๖๐ ๑,๑๕๘,๕๒๐ 

๙. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถบ้านดอนม่วงพัฒนา อําเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๘๒๒,๐๐๐ ๔๗๒,๐๐๐ 

๑๐. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๗,๐๕๖,๐๐๐ ๒,๙๒๘,๐๐๐ 



 ๓

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๑. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  อําเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๑๙๐,๐๐๐ ๑,๔๘๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ํ าหยาด  
เพื่อสนองพระราชดําริด้านการอนุรักษ์และจัดการน้ํา 
อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๙๘๗,๐๐๐ ๑,๐๖๗,๐๐๐ 

๑๓. โครงการสถา นีพัฒนาการ เกษตร ท่ี สู งตาม
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ (จํานวน ๗ แห่ง) 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒๒,๗๕๖,๕๐๐ ๙,๑๕๐,๕๐๐ 

๑๔. โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนางานด้านป่าไม้ท่า
สว่างอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๙๐๗,๐๐๐ ๑,๒๔๒,๐๐๐ 

๑๕. โครงการการดําเนินงานตัวชี้วัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อโครงการศูนย์
เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองบ้านเนินขาม  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท 

การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค  
กระทรวงมหาดไทย 

๑,๒๒๒,๖๘๔.๔๐ ๑,๐๗๐,๖๓๖ 

 
 
 



 ๔

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๗. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(งานพัฒนาสังคม, งานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, 
งานพัฒนาเศรษฐกิจและงานบริหารโครงการ ) 
อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

สถานีพัฒนาที่ดิน
จังหวัดกาญจนบุร ี     
กรมพัฒนาที่ดิน 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๓๐,๒๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ 

 โรงเรียนประชามงคล   
สํานักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑๔๕,๖๐๐ ๖๕,๖๐๐ 

 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕  
(บ้านม่วงเฒ่า)      
สํานักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒๒๙,๐๐๐ - 

 โรงเรียนบ้านเขาแหลม  
สํานักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

 โรงพยาบาลพยาบาล
สถานพระบารมี 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข        

กระทรวงสาธารณสุข 

๒,๒๔๐,๐๐๐ ๑,๑๑๐,๐๐๐ 

 หน่วยพัฒนาป่าไม้
ห้วยองคต ฯ       

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๕๑๓,๖๔๐ ๘๓๐,๖๔๐ 

 



 ๕

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๖๖๔,๐๐๐ ๘๖๔,๐๐๐ 

  องค์การบริหารส่วน
ตําบลสมเด็จเจริญ 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่     

๑,๔๑๒,๐๐๐ ๕๖๒,๐๐๐ 

  กองอํานวยการ
โครงการห้วยองคต
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

กรมการปกครอง    
กระทรวงมหาดไทย 

๑,๑๔๔,๙๑๕ ๑,๑๔๔,๙๑๕ 

๑๘. โครงการ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง  
ตามพระราชดําริ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ

การเกษตรจงัหวัด
ระยอง 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

๒,๕๐๕,๓๑๐ ๒,๐๘๕,๓๑๐ 

 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร

ระยอง 
กรมวิชาการเกษตร 

๑,๑๑๕,๓๐๐ ๑,๑๑๕,๓๐๐ 

 ศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปลวกแดงจังหวัดระยอง 

กรมปศุสัตว ์

๑,๔๐๐,๒๖๐ ๑,๔๐๐,๒๖๐ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงนํ้าจืดระยอง 

กรมประมง 

๙๘๖,๖๐๐ ๔๒๖,๑๐๐ 

 
 



 ๖

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  สํานักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์ระยอง     
กรมตรวจบัญชี

สหกรณ ์

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

  ศูนย์เมล็ดพันธุข์า้ว
ชลบุรี            

กรมการข้าว 

๖๖๑,๙๒๐ ๓๓๑,๓๖๐ 

  สถานีพัฒนาที่ดนิ
ระยอง           

กรมพัฒนาที่ดิน 

๔๒๗,๕๐๐ ๑๙๒,๕๐๐ 

  สํานักงานสหกรณ์
จังหวดัระยอง     

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

๔๕๘,๑๔๐ ๑๕๘,๑๔๐ 

  สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด

ระยอง                
สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕๒๒,๓๔๐ ๓๒๗,๓๔๐ 

๑๙. โครงการศึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๐,๐๕๔,๗๑๕ ๑๑,๓๒๕,๘๐๗ 

๒๐. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (แผนงานบริหาร แผนงานอํานวยการ 
แผนงานพัฒนาการเกษตรและอาชีพ และแผนงาน
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต) อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

สํานักงาน
ประสานงานโครงการ

พัฒนาดอยตุง 
(พื้นที่ทรงงาน)     
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ/ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

๒๘,๖๒๓,๕๐๓ ๒๑,๖๖๙,๕๑๗ 

 
 
 



 ๗

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๑. โครงการกิจกรรมการบริหารงานสํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ( สํานักงาน กปร .) 
ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

สํานักงาน กปร. ๓๙,๖๕๒,๕๕๐ ๓๙,๖๕๒,๕๕๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๒๑  โครงการ  ๒๓๘,๖๕๗,๖๕๗.๔๐ ๑๘๒,๕๕๕,๘๑๕ 

 
 
 
 
 
 


