
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๘ 
 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร  ๒,๕๐๒,๘๔๙,๗๙๐ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๑๙๐,๙๒๕,๘๓๐ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ คงเหลืองบประมาณ ๘๗,๖๓๒,๒๙๕ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการฝายหวยผึ้งพรอมระบบสูบน้ําดวยไฟฟ�า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ% 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๕,๙๑๕,๐๐๐ ๓๕,๙๑๕,๐๐๐ 

๒. โครงการฝายแพรกตะครอพรอมระบบส1งน้ํ า 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ% 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๔,๑๖๘,๐๐๐ ๔๔,๑๖๘,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาล
แม1แจ1ม (แห1งใหม1) ก1อสรางระบบส1งน้ําฝายแม1
ปาน (บน) จังหวัดเชียงใหม1 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนการผลิตพันธุ%ขาว
ชุมชนบานอ1าวเคียนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๓,๐๓๐,๐๐๐ ๑๓,๐๓๐,๐๐๐ 

๕. โครงการงานผันน้ําไปเติมอ1างเก็บน้ําบึงกระโตน  
(ขุดลอกอ1างเก็บน้ําโศกผึ้ง) จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๘,๘๔๘,๐๐๐ ๘,๕๕๒,๐๐๐ 

๖. โครงการระบบส1 งน้ํ าอ1 างเก็บน้ํ าห วยเดื่ ออัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๙,๔๔๒,๖๐๐ ๑๙,๔๔๒,๖๐๐ 

๗. โครงการอาคารบังคับน้ําพรอมระบบสูบน้ําดวย
ไฟฟ�าหนองหยุบอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(ระยะที่ ๓) จังหวัดสุราษฎร%ธานี 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 



 ๒

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการระบบระบายน้ําและป�องกันน้ําเค็มตําบล 
ตะลุบันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมอาคาร
บังคับน้ําบานหวายขม ๑) จังหวัดปBตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๑๙,๙๙๙,๐๐๐ ๑๙,๗๙๖,๐๐๐ 

๙. โครงการระบบระบายน้ําและป�องกันน้ําเค็มตําบลตะ
ลุบันอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมอาคาร
บังคับน้ําบานหวายขม ๒) จังหวัดปBตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๙,๙๙๘,๐๐๐ ๙,๘๙๔,๐๐๐ 

๑๐. โครงการหมู1บานปCาไมแผนใหม1อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ บานหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร 

 

กรมอุทยานแห1งชาติ 
สัตว%ปCา และพนัธุ%พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๖๓๒,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการพัฒนาและฟEFนฟูปCาตนน้ําเหนืออ1างเก็บ
น้ําหวยแคน หวยไร1 หวยขาหนา จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอุทยานแห1งชาติ 
สัตว%ปCา และพนัธุ%พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๙๑๓,๕๐๐ ๑,๑๙๓,๐๐๐ 

๑๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ1มน้ําทอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย 

กรมอุทยานแห1งชาติ 
สัตว%ปCา และพนัธุ%พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๙,๔๘๒,๐๐๐ ๘๙๑,๐๐๐ 

๑๓. โครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคงพื้นที่ภูขัด ภูเม่ียง  
ภูสอยดาว (๒) อันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ  
(พื้นที่ตําบลเหล1ากอหก) จังหวัดเลย 

กรมอุทยานแห1งชาติ 
สัตว%ปCา และพนัธุ%พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๐๖๗,๕๐๐ 

๑๔. โครงการบานเล็กในปCาใหญ1บานขุนวินอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม1 

กรมอุทยานแห1งชาติ 
สัตว%ปCา และพนัธุ%พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๕๒๐,๐๐๐ ๙๗๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการบานเล็กในปCาใหญ1ตามพระราชดําริ 
ดอยดํา จังหวัดเชียงใหม1 

กรมอุทยานแห1งชาติ 
สัตว%ปCา และพนัธุ%พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๓๗๒,๗๕๐ ๑,๓๗๗,๗๕๐ 

 



 ๓

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน6วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ1มน้ําแม1งอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม1 

กรมอุทยานแห1งชาติ 
สัตว%ปCา และพนัธุ%พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๔,๐๗๖,๐๐๐ ๑,๙๓๖,๕๐๐ 

๑๗. โครงการฟาร%มตัวอย1างตามพระราชดําริ บานดง
เย็น จังหวัดเชียงใหม1 

กรมอุทยานแห1งชาติ 
สัตว%ปCา และพนัธุ%พชื   
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๒,๕๘๖,๑๘๔ ๗๗๖,๐๐๐ 

๑๘. โครงการอนุรักษ%และฟEFนฟูทรัพยากรปCาไมพื้นที่ลุ1ม
น้ําหวยกุIก จังหวัดเชียงราย 

กรมปCาไม              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๘๕๐,๐๐๐ ๗๗๕,๐๐๐ 

๑๙. โครงการอนุ รักษ%ตนรักและพัฒนาภูมิปBญญา
ทอง ถ่ิน ในการใชประ โยชน%จากยาง รัก อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม1 

กรมปCาไม              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๘๙๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการอนุรักษ%ฟEFนฟูสภาพปCาในพื้นที่ปCาสงวน
แห1งชาติปCาอมกKอย จังหวัดเชียงใหม1 

กรมปCาไม              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๗๘๖,๐๐๐ ๗๒๑,๕๐๐ 

๒๑. โครงการพัฒนาพื้ นที่ ตํ าบล เหล1 ากอหกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (ส1งเสริมปลูกแมคคาเด
เมียและเสาวรส) จังหวัดเลย 

 

กรมส1งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๔๕๑,๐๐๐ ๔๕๑,๐๐๐ 

๒๒. โครงการส1งเสริมสตรอว%เบอร%ร่ีในพื้นที่ลุ1มน้ําแม1
งอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม1 

กลุ1มเกษตรกรทํา
สวนโครงการพฒันา
พื้นที่ลุ1มน้ําแม1งอน
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาํริ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๒๖๘,๙๘๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ  ๒๑๕,๕๘๐,๐๓๔ ๑๙๐,๙๒๕,๘๓๐ 
 

 

 

 

 


