
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร  ๒,๓๔๖,๔๔๗,๑๒๔ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๒๐๑,๖๘๓,๑๖๗ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๔๖๓,๓๘๘,๗๗๓ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอ่างเก็บน ้าบ้านรุน (๒) อ้าเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๘,๔๑๔,๐๐๐ ๘,๔๑๔,๐๐๐ 

๒. โครงการบรรเทาอุทกภัยโรงเรียนส่งเสริมอิสลาม
และชุมชนบ้านป่าเร็ด อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการระบบระบายน ้าโรงเรียนธรรมพิทยาคาร
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๔,๙๕๗,๐๐๐ ๑๔,๙๕๗,๐๐๐ 

๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน ้า โรงเรียนศาสน์
อิสลาม (กะลาพอ) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๗,๕๗๔,๐๐๐ ๖,๙๔๑,๙๐๐ 

๕. โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านหัวเขาอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ  อ้าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑,๗๗๐,๐๐๐ ๑,๗๗๐,๐๐๐ 

๖. โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนบ้านสะปอม
อันเนื่ องมาจากพระราชด้าริ  อ้า เภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓,๙๔๐,๐๐๐ ๓,๙๔๐,๐๐๐ 

 
 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการแก้มลิงกุดน ้าใส-หนองบัว -หนองยาว
พร้อมอาคารประกอบ อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๓,๐๖๔,๘๐๐ ๓๐,๙๕๔,๘๐๐ 

๘. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าบ้านแผ่นดินเย็น
และการขุดลอก (จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎรต้าบล
แซร์ออ) อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๖,๖๒๔,๘๐๐ ๖,๖๒๔,๘๐๐ 

๙. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าบ้านเขาน้อยพรหม
สุวรรณและการขุดลอก(จัดหาน ้าช่วยเหลือราษฎร
ต้าบลแซร์ออ) อ้าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๙,๕๙๗,๓๐๐ ๙,๕๙๗,๓๐๐ 

๑๐. โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง 
บ้านเนินขามอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอ
เนินขาม จังหวัดชัยนาท 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑,๐๐๐,๐๖๖ ๗๘๙,๖๗๖ 

๑๑. โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิ อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓,๙๗๐,๐๐๐ ๓,๓๙๕,๐๐๐ 

๑๒. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน ้าของ-ลุ่มน ้า
ปายอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๒,๑๓๒,๕๐๐ ๖,๖๖๘,๐๐๐ 

  กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๘๙๙,๐๐๐ ๑,๒๗๙,๐๐๐ 

๑๓. โครงการดูและรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและ
เขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓,๔๙๘,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 
 



 ๓ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๔. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้เขากระปุกตาม
พระราชด้าริ อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๙๐,๐๐๐ ๕๙๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชด้าริ
บ้านป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔,๘๐๐,๐๐๐ ๒,๖๐๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชด้าริ 
(งานฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ) อ้าเภอสวนผึ ง จังหวัด
ราชบุร ี

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๑๘๕,๐๐๐ ๑,๘๒๕,๐๐๐ 

๑๘. โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ้าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงถนนภายในโครงการ) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๖๗,๗๐๐ ๓๑๘,๖๐๐ 

๑๙. โครงการจุฬาภรณ์ ๗ อ้าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
(ซ่อมแซมและปลูกป่าสมุนไพร) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สตัว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

 



 ๔ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๐. โครงการจุฬาภรณ์ ๑๒ อ้าเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส (กิจกรรมเพาะขยายพันธุ์ ไม้ป่าและส้ารวจ
รวบรวมพันธุ์ไม้ตระกูลเฟิร์น) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๖๘,๕๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนางานด้านป่าไม้ท่าสว่าง
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๑๙๐,๐๐๐ ๕๔๔,๐๐๐ 

๒๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน 
อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๐๘๕,๐๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ 

๒๓. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ 
อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๑,๙๘๓,๘๐๐ ๕,๒๒๘,๙๐๐ 

๒๔. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริ     
ดอยด้า อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๙๒๐,๐๐๐ ๑,๐๓๕,๐๐๐ 

๒๕. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบ้านนาศิริ อัน เนื่ องมาจากพระราชด้าริ  
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๕๗๕,๐๐๐ ๙๖๕,๐๐๐ 

 
 
 



 ๕ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๖. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด้าริ อ้าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖,๓๘๙,๗๑๖ ๒,๒๓๖,๙๐๐ 

๒๗. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ สู งตาม
พระราชด้าริบ้านสบขุ่น อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔,๙๘๕,๐๐๐ ๑,๑๗๕,๐๐๐ 

๒๘. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตร ที่ สู งตาม
พระราชด้าริภูพยัคฆ์ อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖,๓๔๕,๐๐๐ ๑,๗๘๕,๐๐๐ 

๒๙. โครงการจัดตั งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖,๔๘๑,๐๐๐ ๒,๙๗๐,๐๐๐ 

๓๐. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตร ที่ สู งตาม
พระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่านและ
จังหวัดก้าแพงเพชร ( ๙ แห่ง) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓๑,๙๔๖,๐๐๐ ๑๒,๘๐๒,๕๐๐ 

๓๑. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอปัว จังหวัดน่าน 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔,๗๕๐,๐๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 



 ๖ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๒. โครงการจัดหาน ้าเพื่อช่วยราษฎรในพื นที่ต้าบล
บางสะพาน อ้าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (การฟื้นฟูสภาพป่าเหนืออ่างเก็บ
น ้าหุบตาหวัด) 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๐๓๘,๐๐๐ ๑,๘๓๘,๐๐๐ 

๓๓. โครงการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านสบปืน
ตามพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๒๗๔,๖๐๐ ๕๕๔,๘๐๐ 

๓๔. โครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น ในการใช้ประ โยชน์จากยางรั กอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖๗๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ 

๓๕. โครงการศ ูนย ์ภ ูฟ ้าพ ัฒนา อ้า เภอบ ่อ เกล ือ 
จังหวัดน่าน 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๔๒๑,๐๐๐ 

๓๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟื้นฟูป่า
ต้นน ้าล้าธารบ้านห้วยหยวก อ้าเภอเวียงสา และ
อ้าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๑๔๖,๐๐๐ ๙๗๒,๕๐๐ 

๓๗. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในพื นที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าอมก๋อย อ้า เภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๓๑๑,๕๐๐ ๖๙๑,๗๐๐ 

๓๘. โครงการทับทิมสยาม ๐๗  อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๗๘๕,๐๐๐ ๑,๑๓๕,๐๐๐ 

 
 



 ๗ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๙. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิอ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓,๒๓๐,๐๐๐ ๒,๓๙๕,๐๐๐ 

๔๐. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้บ้านท่าวะตาม
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๕๐๑,๒๐๐ ๖๑๕,๖๐๐ 

๔๑. โครงการโครงการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลฟา
แลนอปซิสและสกุลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่               
กระทรวงศึกษาธกิาร 

๒,๑๔๔,๓๒๐ ๑,๙๘๑,๘๒๐ 

๔๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพื นที่รับน ้า
เข่ือนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

กรมส่งเสริม
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

๖๖๙,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๒๖,๔๘๐ ๑๒๖,๔๘๐ 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑,๑๔๐,๐๐๐ ๑,๑๔๐,๐๐๐ 

  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

๔๑,๗๐๐ ๔๑,๗๐๐ 

  ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 



 ๘ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๓. โครงการขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก       
สู่ชุมชน 

คณะวศิวกรรม        
และอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้               
กระทรวงศึกษาธกิาร 

๑๕,๙๑๗,๑๓๒ ๑๓,๗๑๘,๘๒๖ 

๔๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา และ อนุรักษ์พันธุ์
ปู  ป่ าทุ่ งทะ เลอัน เนื่ อ ง มาจากพระราชด้ าริ        
อ้าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๔๕. โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ            
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จังหวัดยะลา               
กระทรวงมหาดไทย 

๓๖๗,๕๐๐ ๓๖๗,๕๐๐ 

๔๖. โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้ ว ยซ อน -ห้ ว ยซั ว  (หลั ก ๒๒) สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๘,๖๓๙,๒๐๐ ๖,๓๘๑,๐๐๐ 

๔๗. โ ค ร ง ก า รพัฒน าพื น ที่ บ ริ เ วณหนองอึ่ ง อั น
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร 

จังหวัดยโสธร               
กระทรวงมหาดไทย 

๔,๕๒๗,๐๐๐ 

 

๓,๘๗๗,๐๐๐ 

 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔,๔๘๙,๐๐๐ ๗๗๗,๒๕๐ 

๔๘. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด้าริ 
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔,๘๓๐,๘๖๐ ๓,๗๘๓,๙๐๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๑๗,๓๓๐ ๓๐๓,๖๖๕ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๒๕,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 

 



 ๙ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  กรมส่งเสริม
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

๑,๓๒๓,๒๕๐ ๖๒๔,๑๐๐ 

  กรมหม่อนไหม 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๓๙,๓๕๐ - 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 

๔๙. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตาม     
ค้าเชิญของคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ 
เฟสติวัล และประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงาน
โครงกา รอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ  ณ 
สหรัฐอเมริกา 

ส านักงาน กปร. ๖๘๒,๙๕๐ ๖๘๒,๙๕๐ 

๕๐. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

ส านักงาน กปร. ๕,๘๐๐,๐๐๐ ๕,๘๐๐,๐๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๔๐  โครงการ  ๒๙๕,๐๖๕,๕๕๔ ๒๐๑,๖๘๓,๑๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 


