
รายงานสถานะการใชงบประมาณ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําป  ๒๕๕๔ 

 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ วงเงินที่ไดรับการจัดสรร  37๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ วงเงินอนุมัติคร้ังน้ี  39๒๓๕,๐๐๙,๖๗๙ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๖ กุมภาพนัธ ๒๕๕๔ คงเหลืองบประมาณ  41๑,๔๓๒,๖๗๘,๔๒๓ บาท 

 

รายละเอยีดโครงการ/งบประมาณคร้ังน้ี 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๑. โครงการจัดหาน้ําตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควน

ขนุน จังหวัดพัทลุง 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๓๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการอาคารบังคับน้ําคลองหินดานพรอม

ระบบสงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอไช

ยา จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๒๖,๓๖๖,๐๐๐ ๒๖,๓๖๖,๐๐๐ 

๓. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

น้ํ า  ใ น พื น้ ที โ่ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก

พระราชดําริ 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๑,๕๙๕,๐๐๐ ๓๓๔,๘๐๐ 

๔. โครงการระบบทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

บานใหมสารภี ๒ อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๔,๒๙๐,๙๐๐ ๔,๒๙๐,๙๐๐ 

๕. โครงการระบบทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

บานสบสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๒,๑๘๗,๗๐๐ ๒,๑๘๗,๗๐๐ 

๖. โครงการระบบทอสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

บานหวยหา อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๖,๐๑๐,๒๐๐ ๖,๐๑๐,๒๐๐ 

 

 

 



 ๒ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๗. โ ค ร ง ก า ร ฝ า ย ท ด น้ํ า ค ล อ ง ห ว ย แ ห ล ม                     

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ อําเภอรัษฎา        

จังหวัดตรัง 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๒๓,๙๙๐,๐๐๐ ๒๓,๙๙๐,๐๐๐ 

๘. โ ค ร ง ก า ร สถานี พั ฒนาการ เกษตร ท่ี สู ง                        

ตามพระราชดําริ จํานวน ๙ สถานี ในเขตพื้นท่ี 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา                 

และจังหวัดกําแพงเพชร  

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช     

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม        

๓๗,๗๘๐,๐๐๐ ๑๗,๑๘๕,๓๐๐ 

๙. โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ห มู บ า น ย า ม ช า ย แ ด น                    

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช     

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๘,๗๕๘,๔๐๐ ๕,๔๘๓,๑๕๐ 

๑๐. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นท่ีดอย

ยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ อําเภอเวียงแกน 

จังหวัดเชียงราย 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําริ  

บานหนองหา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๓,๗๙๘,๐๐๐ ๑,๔๑๘,๐๐๐ 

 

 



 ๓ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๑๒. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําร ิ           

บานหวยหญาไซ อําเภอแมสรวย จังหวัด

เชียงราย 

 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๓,๔๙๖,๐๐๐ ๑,๕๙๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการพัฒนาพืน้ทีป่าไมตามพระราชดําร ิ         

บานปางพริก ตําบลผาชางนอย อําเภอปง  

จังหวัดพะเยา 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๓,๒๙๕,๐๐๐ ๑,๗๙๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา             

ในพื้นท่ีปารอยตอ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก)          

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กองทัพภาคท่ี ๑ 

กองทัพบก 

๓๒๓,๓๐๐ ๓๒๓,๓๐๐ 

  กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

๑๓,๗๔๐,๐๐๐ ๘,๓๐๑,๐๐๐ 

  กรมปาไม  

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑๐,๓๖๖,๗๔๐ ๕,๓๓๕,๐๐๐ 

๑๕. โ คร งกา ร พัฒนาคุณภาพชี วิ ตประชาชน                    

บานบางกลอย-บานโปงลึกอันเนื อ่งมาจาก

พระราชดําริ  อําเภอแก งกระจาน จังหวัด

เพชรบรุี 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๔,๖๓๐,๐๐๐ ๓,๒๓๐,๐๐๐ 

 



 ๔ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๑๖. โครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพพื้น ท่ีเขา              

นางพันธุ รัต อันเนื อ่ งมาจากพระราชดํ าริ            

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑,๖๗๘,๐๐๐ ๑,๑๓๖,๐๐๐ 

๑๗. โครงการดูแลรักษาปาไมบริเวณ ปาละอูบน

และเขาพะเนินทุงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๖,๙๕๒,๐๐๐ ๓,๕๕๒,๐๐๐ 

๑๘. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า บ า น ก อ ก -บ า น จู น อั น

เนื ่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปว จังหวัด

นาน 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๕,๐๒๒,๐๐๐ ๑,๘๔๗,๐๐๐ 

๑๙. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า พื ้น ที ่อํ า เ ภ อ ด อ ย เ ต า                    

อันเนื ่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

๑,๔๕๐,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ 

 กรมปาไม        

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑,๖๖๒,๕๐๐ ๘๙๗,๕๐๐ 

 กรมการพฒันา

ชมุชน 

กระทรวงมหาดไทย 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๔๕๐,๐๐๐ 

     



 ๕ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๒๐. โครงการศูนยเรียนรูการพัฒนางานดานปาไม          

ทาสวางอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ อําเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร 

กรมปาไม        

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๐๕๕,๕๐๐ ๑,๕๔๐,๔๐๐ 

๒๑. โ ค ร ง ก า ร ห มู บ า น ป า ไ ม แ ผ น ใ ห ม  อ ัน

เนื ่องมาจากพระราชดําร ิบ านหนองคอง 

อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๓,๙๒๐,๐๐๐ ๒,๖๕๔,๐๐๐ 

๒๒. โครงการทับทิมสยาม ๐๖ (สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา

จฬุาภรณ) อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑,๘๓๐,๐๐๐ ๑,๘๓๐,๐๐๐ 

๒๓. โครงการทับทิมสยาม ๐๗ อันเนื ่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอขนุหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช             

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๑๓๕,๐๐๐ ๒,๑๓๕,๐๐๐ 

๒๔. โครงการพัฒนาการเกษตรลุ มน้ ํา แมลอบ /

พัฒนาศักยภาพการเพิม่ผลผลิตขาวตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง อํา เภออมกอย  จังหวัด

เชียงใหม 

กรมการขาว   

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๙๙๔,๓๘๐ ๕๐๐,๙๘๐ 



 ๖ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๒๕. โครงการเขื ่อนแควนอยบํารุงแดน (แผนงาน

สงเสริมและพัฒนาอาชีพ แกราษฎรพืน้ที ่           

เขื่อนแควนอย บํารุงแดน) จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก             

กระทรวงมหาดไทย 

๕,๔๕๐,๒๔๐ ๒,๑๗๓,๖๐๐ 

๒๖. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกขาว          

ในพื้นท่ีโครงการทับทิมสยาม ๐๓ อําเภอตาพระ

ยา จังหวัดสระแกว 

กรมการขาว   

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๑๒๔,๓๐๐ ๑๒๔,๓๐๐ 

๒๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบานโหงน

ขาม-บานดงนา (งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพ)  อําเภอศรี เมืองใหม  จั งหวัด

อุบลราชธานี 

จังหวัด

อุบลราชธานี             

กระทรวงมหาดไทย 

๘,๔๙๖,๘๗๐ ๘๘๓,๔๘๐ 

๒๘. โครงการขยายผลทฤษฎีใหมรอบวัดมงคล             

ชัยพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สระบุรี 

จังหวัดสระบุร ี            

กระทรวงมหาดไทย 

๑,๐๖๓,๐๒๐ ๘๘๔,๕๘๐ 

๒๙. โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ 

อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (กิจกรรมปศุสัตว) 

กรมปศุสัตว             

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๖,๐๘๙,๐๙๐ ๖,๐๘๙,๐๙๐ 

๓๐. โครงการศูนยพัฒนาและบริการดานการเกษตร

หวยซอน – หวยซั ้ว  (หลัก ๒๒) ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน             

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๕,๖๘๔,๙๐๐ ๔,๗๔๗,๙๐๐ 

๓๑. โ คร งก า ร ศูนย พัฒนากา ร เกษ ตรภู สิ ง ห                   

อันเนื ่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอภูสิงห          

จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการ

เกษตร             

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๑๖,๒๘๐,๔๐๘ ๙,๔๗๕,๐๔๘ 

๓๒. โครงการจัดจางครูอาสาสมัครจัดกิจกรรม

การศึกษานอกโรงเรียนหมูบานยามชายแดน 

จังหวัดแมฮองสอน 

สํานักงานสงเสริม

การศึกษานอก

ระบบและ

การศึกษาตาม

อัธยาศัย 

กระทรวงศกึษา     

ธิการ 

 

๒๐๐,๐๘๘ ๒๐๐,๐๘๘ 

 



 ๗ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๓๓. โครงการปรั บปรุ งโรงสี ข าวพระราชทาน        

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกล า อํา เภอ

องครกัษ  จงัหวัดนครนายก 

โรงเรียนนายรอย

พระจลุจอมเกลา 

กองทพับก 

๑๑,๔๙๒,๙๙๐.๕๓ ๕,๒๖๒,๐๗๙ 

๓๔. โครงการกอสรางขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา

บานนากลาง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

กระทรวงมหาดไทย 

๓,๑๗๐,๖๔๔.๓๓ ๓,๑๗๐,๖๔๔ 

๓๕. โครงการประกวดการบริหารจัดการโครงการ

พัฒนาแหลงน้าํขนาดเล็กตามแนวพระราชดําริ 

และประกวดชุมชนรักษปาไม 

สํานักงาน กปร. ๕,๕๔๒,๑๖๐ ๕,๕๔๒,๑๖๐ 

๓๖. โครงการประกวดเกษตรกรหมู บานรอบศูนย

ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สํานักงาน กปร. ๑,๖๑๒,๑๙๕ ๑,๖๑๒,๑๙๕ 

๓๗. โครงการกอสรางโรงสีขาวเขาหินซอน อําเภอพนมสาร

คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมสงเสริม

สหกรณ             

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๖๓๐,๐๐๐ 

๓๘. โครงการหวยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อําเภอนาดี  จั งหวัดปราจีนบุรี  (งาน

ประชาสัมพันธ) 

กรมชลประทาน              

กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 

๓๙. โครงการพัฒนาพื ้นที ่ลุ มน้ ําหวยบางทราย

ตอนบนอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ อําเภอดง

หลวงและอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร             

กระทรวงมหาดไท

ย 

๒๔,๖๘๑,๐๙๑ ๑๐,๔๓๗,๘๒๕ 

๔๐. โครงการสัมมนาวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง           

ดานธุรกิจ 

สํานักงาน กปร. ๒,๔๗๓,๔๖๐ ๒,๔๗๓,๔๖๐ 

๔๑. โครงการเฉลมิพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ประโยชน

สขุสูปวงประชา” ป ๒๕๕๔ (แผนประชาสัมพันธ) 

สํานักงาน กปร. ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม

ทั้งส้ิน 
๔๑  โครงการ  ๓๓๑,๓๘๘,๐๗๖.๘๖ ๒๓๕,๐๐๙,๖๗๙ 
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