
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๕๕ 
 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๕๕ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๓๗๗,๒๓๖,๔๘๙ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๔๕๐,๕๗๔,๘๔๙ บาท 

วันที่อนุมัติ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๒๐๖,๖๗๑,๖๖๙ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการฝายบ้านตาแตรว อําเภอสังขะ จังหวัด
สุรินทร์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๑๘๙,๐๐๐ ๑๑,๑๘๙,๐๐๐ 

๒. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยถ้ําไม้ดู่ ฝ่ังซ้าย (ระบบ  
ส่งนํ้าระยะที่ ๒) อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๖,๐๕๗,๐๐๐ ๑๖,๐๕๗,๐๐๐ 

๓. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยโชคหลวง อําเภอสอง 
จังหวัดแพร่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๒,๗๘๐,๐๐๐ ๓๒,๗๘๐,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ําบ้านประชา
ภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๒,๗๘๐,๐๐๐ ๘,๙๘๕,๐๐๐ 

๕. โครงการอาคารอัดน้ําห้วยพรุเตยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๓,๐๘๐,๓๐๐ ๒๓,๐๘๐,๓๐๐ 

๖. โครงการฝายบ้ านดอนปออัน เ น่ืองมาจาก
พระร าชดํ า ริ  อํ า เ ภอศรี บุญ เ รื อ ง  จั งหวั ด
หนองบัวลําภู 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๗,๐๑๕,๐๐๐ ๔๗,๐๑๕,๐๐๐ 

 
 



 ๒ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยปากไฮ่พร้อมระบบส่งน้ํา 
อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๗,๐๑๕,๐๐๐ ๔๗,๐๑๕,๐๐๐ 

๘. โครงการฝายหนองตะเคียนพร้อมระบบส่งน้ํา 
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๑,๓๗๗,๐๐๐ ๒๑,๓๗๗,๐๐๐ 

๙. โครงการฝายบ้านหนองแอกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๗,๒๙๒,๐๐๐ ๓๗,๒๙๒,๐๐๐ 

๑๐. โครงการฝายห้วยอูนพร้อมระบบส่งน้ํา อําเภอ  
ภูพาน จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๒,๕๓๗,๐๐๐ ๓๒,๕๓๗,๐๐๐ 

๑๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบ้านนาศิริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๒๒๕,๐๐๐ ๘๗๕,๐๐๐ 

๑๒. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เกิดอุทกภัย
และดินถล่ม อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๖๓๐,๘๐๐ ๑,๕๖๓,๔๐๐ 

๑๓. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บ้านแม่แรมอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๑๗๔,๗๕๐ ๘๕๖,๙๐๐ 

๑๔. โ ค ร งก า ร เ กษตรวิ ชญา โค ร งก า รตามแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมป่าไม ้       
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๖๔๙,๖๐๐ ๔๔๙,๖๐๐ 

 
 
 



 ๓ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๕. โครงการพัฒนาป่าไม้บ้ านลานเต็ งตามแนว
พระราชดําริ อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๐๔๘,๐๐๐ ๗๗๔,๐๐๐ 

๑๖. โครงการธนาคารฟืนอันเน่ืองมา จากพระราชดําริ 
อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๐๗๓,๒๐๐ ๖๑๕,๒๐๐ 

๑๗. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ บ้านท่าวะตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี อําเภอสอง จังหวัดแพร่ 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๒๕๑,๒๐๐ ๖๒๕,๖๐๐ 

๑๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟื้นฟูป่า
ต้นนํ้าลําธาร บ้านห้วยหยวก อําเภอเวียงสา และ
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๖๖๗,๐๐๐ ๘๒๘,๗๕๐ 

๑๙. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ 
ลุ่มนํ้าบ้านห้วยกุ๊ก อําเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย 

กรมป่าไม ้       
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๒๑๓,๔๐๐ ๕๔๐,๖๐๐ 

๒๐. โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านสบปืน
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดน่าน 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๒๒๒,๕๐๐ ๕๒๕,๐๐๐ 

๒๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ 
ลุ่มน้ําป่าสัก (๖ พื้นที่) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กรมป่าไม ้       
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๘,๗๕๐,๒๕๐ ๔,๕๓๗,๑๒๕ 

 
 
 



 ๔ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๒. โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑๒,๓๗๕,๘๕๐ ๔,๔๐๒,๕๐๐ 

๒๓. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดําริ 
(งานฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ ) อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๘๗๕,๐๐๐ ๑,๘๗๕,๐๐๐ 

๒๔. โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและ
เขาพะเนินทุ ่ง  อันเนื ่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๕,๗๓๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ 

๒๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าอมก๋อย  อํา เภออมก๋อย  จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๑๓๘,๒๐๐ ๗๔๒,๙๐๐ 

๒๖. โครงการทับทิมสยาม ๐๗ อันเนื่อง  มาจาก
พระราชดําริ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๓๘๕,๐๐๐ ๙๓๕,๐๐๐ 

๒๗. โครงการทับทิมสยาม ๐๖ อําเภอขุขันธ์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๘๓๕,๐๐๐ ๒,๓๗๕,๐๐๐ 

 
 
 



 ๕ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๘. โครงการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ําเหนืออ่างเก็บน้ํา
ห้วยตาเปอะ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๗๒๐,๐๐๐ ๒,๑๔๕,๐๐๐ 

๒๙. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดําริ ดอยดํา   
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๓๐,๐๐๐ 

๓๐. โ ค ร ง ก า ร สถานีพั ฒนาการเกษตรที่ สู งต า ม
พระราชดําริบ้านปางขอน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๘๕๗,๕๐๐ ๑,๘๖๐,๐๐๐ 

๓๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชดําริ  
บ้านปางพริก ตําบลผาช้างน้อย อําเภอปง จังหวัด
พะเยา 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๖,๑๘๓,๐๐๐ ๒,๕๕๔,๐๐๐ 

๓๒. โครงการอันเ น่ืองมาจากพระราชดําริพื้นที่  
ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อําเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๔๖๐,๐๐๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ 

๓๓. โคร งการสถานีพัฒนาการ เกษตรที่ สู งตาม
พระราชดําริ บ้านสันติสุข อําเภอปง จังหวัดพะเยา 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๕,๕๓๕,๐๐๐ ๑,๖๓๕,๕๐๐ 

 



 ๖ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๔. โครงการสถา นีพัฒนาการ เกษตร ท่ี สู งตาม
พระราชดําริดอยบ่อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๒๕๑,๐๐๐ ๑,๗๙๗,๐๐๐ 

๓๕. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดําริ
บ้านหนองห้า อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๖๕๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

๓๖. โครงการสถา นีพัฒนาการ เกษตร ท่ี สู งตาม
พระราชดําริบ้านสบขุ่น อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๕,๑๒๕,๐๐๐ ๑,๗๒๐,๐๐๐ 

๓๗. โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
บ้านป่าคา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๙,๕๓๐,๐๐๐ ๓,๓๙๔,๐๐๐ 

๓๘. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าใน
พื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก )  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กองทัพภาคที่ ๑ 
กองทัพบก 

๔๗๖,๒๐๐ ๔๗๖,๒๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

๑๕,๔๓๒,๐๐๐ ๕,๕๓๑,๐๐๐ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๕,๕๕๕,๐๐๐ ๒,๑๔๕,๐๐๐ 

 
 



 ๗ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๙. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตร  ที่ สู งตาม
พระราชดําริ ภูพยัคฆ์ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๕,๓๙๐,๐๐๐ ๒,๖๘๓,๐๐๐ 

๔๐. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ เพื่อสนับสนุน
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ อําเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๗๘๔,๐๐๐ ๗๘๔,๐๐๐ 

๔๑. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๖,๐๘๒,๐๐๐ ๑,๘๔๒,๕๐๐ 

๔๒. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑๓,๙๑๖,๐๐๐ ๑๐,๕๓๖,๐๐๐ 

๔๓. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ําเหนืออ่างเก็บ
น้ําห้วยแคน ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า อําเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๘,๘๓๕,๐๐๐ ๓,๘๒๗,๕๐๐ 

๔๔. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ 
อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑๒,๗๗๘,๓๐๐ ๕,๐๙๓,๘๐๐ 

 



 ๘ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๕. โครงการจัดหาน้ําเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่
ตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (การฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บ
น้ําหุบตาหวัด) 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๗๔๐,๐๐๐ ๒,๔๓๐,๐๐๐ 

๔๖. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๖๓๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๔๗. โครงการพัฒนาเพื่อความม่ันคงพ้ืนที่ภูขัด ภูเมี่ยง 
ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๓๘๕,๐๐๐ ๑,๘๘๒,๕๐๐ 

๔๘. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๗๓๐,๐๐๐ ๑,๑๖๕,๐๐๐ 

๔๙. โครงการสถา นีพัฒนาการ เกษตร ท่ี สู งตาม
พระราชดําริ สะจุก-สะเกี้ยง อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดน่าน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๖,๓๖๒,๐๐๐ ๓,๙๓๔,๕๐๐ 

๕๐. กรมป่าไม้        ๑,๐๗๑,๗๐๐ ๗๔๑,๕๘๓ 

 

โ ค ร ง ก า รพั ฒน าพื้ น ที่ อํ า เ ภ อ ดอย เ ต่ า อั น
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๖๕๐,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐ 

 
 



 ๙ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนเขาซับแกงไก่
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอลําสนธิ 
จังหวัดลพบุรี 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๙๒๕,๐๐๐ ๑,๖๐๕,๐๐๐ 

๕๒. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ บ้านดง
เย็น ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๘๕๗,๒๐๐ ๑,๒๔๘,๘๐๐ 

๕๓. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ บ้านขุน
แตะ  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๗๕,๐๐๐ 

๕๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหง่นขาม-
บ้านดงนา อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๙๔๐,๐๐๐ ๓,๓๔๐,๐๐๐ 

๕๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
อันเนื่องพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑๔,๐๓๙,๐๐๐ ๓,๕๓๘,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๕๖. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว ์
 

๓,๕๖๑,๙๓๖ ๓,๕๖๑,๙๓๖ 

  กรมประมง ๕๑๗,๓๓๐ ๒๕๔,๕๔๐ 
  กรมพัฒนาที่ดิน ๔๓,๐๐๐ ๔๓,๐๐๐ 
  กรมวิชาการเกษตร ๖๓๑,๘๗๕ ๒๕๓,๐๐๐ 
  กรมปศุสัตว ์

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๕๑๕,๓๐๐ ๘๓๔,๗๐๐ 

๕๗. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ําห้วยบางทรายตอนบน 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอดงหลวง  
และอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

สํานักงานจงัหวดั
มุกดาหาร        

กระทรวงมหาดไทย 

๑๐,๒๑๔,๐๗๔ ๗,๘๓๔,๐๙๙ 

๕๘. โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔,๓๙๗,๐๐๐ ๓,๑๒๖,๐๐๐ 

๕๙. โครงการการดํา เนินงานตัวชี้ วัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๖๐. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

สํานักงาน     
จังหวดัยโสธร      

กระทรวงมหาดไทย 

๙,๔๓๙,๐๐๐ ๕,๓๙๓,๐๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๖๔๐,๐๐๐ ๙๗๕,๐๐๐ 

๖๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา     เขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒,๘๖๑,๑๘๔ ๒,๘๖๑,๑๘๔ 



 ๑๑ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๒. โครงการการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก สํานักงาน
ประสานงานโครงการ

พัฒนาดอยตุง 
(พื้นที่ทรงงาน)     
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ/ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

๒,๓๑๔,๖๖๘ ๑,๓๔๐,๗๐๐ 

๖๓. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๐๗๑,๒๘๖ ๒,๘๘๘,๐๘๖ 

๖๔. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (งานประชาสัมพันธ์) 

กรมประชาสัมพันธ์   
สํานักนายกรัฐมนตรี 

๓,๒๒๕,๐๐๐ ๑,๙๖๕,๐๐๐ 

  กองทัพภาคที่ ๑     
กองทัพบก 

๗๕๘,๐๐๐ ๗๕๘,๐๐๐ 

๖๕. โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอ
บางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย          
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑,๔๔๒,๒๐๐ ๑,๒๖๒,๒๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๕๓,๗๐๐ ๒๑๓,๗๐๐ 

  กรมการแพทย์ 
กระทรวง

สาธารณสุข 

๑,๓๐๓,๙๕๐ ๔๘๒,๗๕๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๖,๑๑๕,๘๑๔ ๓,๓๓๕,๐๑๔ 



 ๑๒ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๖. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๔,๒๒๗,๓๖๔ ๑๑,๓๗๔,๔๒๔ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๔๐๕,๐๔๐ ๗๐๐,๐๐๐ 

๖๗. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําแม่งอนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

๓,๕๘๓,๕๐๐ ๒,๓๖๕,๘๐๐ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๒๐๖,๔๐๐ ๑,๑๔๕,๔๐๐ 

  กรมชลประทาน ๒,๗๒๖,๒๕๐ ๑,๔๐๑,๒๕๐ 
  กรมพัฒนาที่ดิน ๒,๖๘๔,๐๐๐ ๑,๘๗๑,๐๐๐ 
  กรมส่งเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕,๓๒๙,๒๐๐ ๒,๓๔๗,๗๐๐ 

  กรมการพัฒนาชมุชน 
กระทรวงมหาดไทย 

๑,๑๙๓,๖๐๐ ๕๖๐,๖๐๐ 

๖๘. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(แผนงานบริหารจัดการโครงการ แผนงานศึกษา 
วิจัย ทดลอง และพัฒนาพันธุ์) อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๙,๓๗๖,๕๐๐ ๙,๓๗๖,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๖๙. โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ 

กองทัพภาคที่ ๓     
กองทัพบก 

๒,๕๐๘,๖๐๘ ๒,๒๕๕,๖๐๘ 

๗๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่า
เด็กกําพร้า (หลัก ๖๗) (กิจกรรมปรับปรุงเตียง
นอนอาคารนอนหญิ ง  และปรับปรุ ง ระบบ
น้ําประปา และงานประชาสัมพันธ์) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๘๓๙,๐๐๐ ๘๓๙,๐๐๐ 

๗๑. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (แผนงานด้านการศึกษา 
วิ จั ย  แ ล ะ แ ผ น ง า น ด้ า น ก า ร ส ่ง เ ส ร ิม
ประชาสัมพันธ์) 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

๑๕,๓๕๐,๐๐๐ ๘,๔๕๐,๐๐๐ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๘๙๓,๐๐๐ ๘๙๓,๐๐๐ 

๗๒. โครงการศูนย์ส่งกําลังบํารุงโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (ภาคเหนือ) อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๗๓. โครงการเพิ่มอัตรากําลังตําแหน่งพนักงานราชการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําในศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริ จังหวัดระยอง 
และโครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณ สังวรารามอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริ อําเภอปลวกแดง และอําบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๒๘,๘๐๐ ๓๒๘,๘๐๐ 

 
 



 ๑๔ 

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗๔. กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗,๗๕๒,๑๐๐ ๖,๗๔๐,๙๐๐ 

 

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วย
ซอน –ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

สํานักงาน กปร. ๓๑๒,๘๐๐ ๓๑๒,๘๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๗๔  โครงการ  ๖๒๑,๐๐๔,๔๒๙ ๔๕๐,๕๗๔,๘๔๙ 

 
 
 
 
 
 


