
รายงานสถานะการใชงบประมาณ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําป  ๒๕๕๔ 

 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ วงเงินที่อนุมัติไปแลว  41๘๒๐,๖๘๘,๐๘๕ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ วงเงินอนุมัติคร้ังน้ี  43๓๐๕,๙๙๕,๑๖๙ บาท 

วันที่อนุมัติ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ คงเหลอืงบประมาณ  45๑,๑๒๖,๖๘๓,๒๕๔ บาท 

 

รายละเอยีดโครงการ/งบประมาณคร้ังน้ี 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๑. โครงการพัฒนาลุ มน้ ํา ก่ ํา อันเนื ่องมาจาก

พระราชดํ าริ  (งานเพิ ่มประสิทธิภาพการ

ชลประทานและเสริมสรางความเขมแข็งองคกร

ผูใชน้ําชลประทาน) จังหวัดสกลนคร-นครพนม 

สํานักงาน        

จังหวัดนครพนม 

กระทรวง 

มหาดไทย 

๘,๒๖๔,๐๐๐ ๘,๒๖๔,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดหาน้าํชวยเหลือราษฎรบานเมือง

แพม อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

(ฝายน้ําแพมตอนบนพรอมระบบสงน้ํา) 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการพัฒนาหนองแทนแกวอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 

(ระบบไฟฟา) 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๓,๐๖๙,๙๖๐ ๓,๐๖๙,๙๖๐ 

๔. โครงการอางเก็บน้ําอาวใหญพรอมระบบระบายน้ํา

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการฝายคลองบางใสพรอมระบบสงน้ําอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริ  อําเภอทายเหมือง      

จงัหวดัพงังา 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๓๖,๓๙๑,๐๐๐ ๓๖,๓๙๑,๐๐๐ 

๖. โครงการอาคารอัดน้าํคลองวังยวนพรอมระบบสง

น้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอกะเปอร  

จงัหวดัระนอง (กิจกรรมระบบสงน้ํา) 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๒๐,๕๒๕,๐๐๐ ๒๐,๕๒๕,๐๐๐ 

 



 ๒ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๗. โครงการอาคารบังคับน้ําคลองกัดพรอมระบบ

สงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอน

สัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๑๔,๔๖๓,๐๐๐ ๑๔,๔๖๓,๐๐๐ 

๘. โครงการปรับปรุงอางเก็บน้ําหนองแคนพรอม

ระบบกระจายน้าํ (ระยะที่ ๒) อําเภอคําชะอี 

จังหวัดมุกดาหาร 

สํานักงาน      

จังหวัดมุกดาหาร 

กระทรวง 

มหาดไทย 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการระบบสงน้าํทายอางฯ บานอําเภอ       

(เพือ่โรงเรียนผูรู  ญส.ส.๘๐) อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๗,๔๗๗,๑๐๐ ๗,๔๗๗,๑๐๐ 

๑๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ ําสถานี

เพาะเลี้ยงสัตวปาบางละมุง อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๖,๕๕๕,๒๐๐ ๖,๕๕๕,๒๐๐ 

๑๑. โครงการแกมลิงหนองตะพอง อําเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๓,๔๗๔,๐๐๐ ๓,๔๗๔,๐๐๐ 

๑๒. โครงการฝายทดน้ําบานคลองหลุงพรอมระบบสง

น้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสวี จังหวัด

ชุมพร 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๔๒,๑๗๘,๐๐๐ ๔๒,๑๗๘,๐๐๐ 

๑๓. โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา

ชะงุ มอันเนื ่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอ        

โพธาราม จังหวัดราชบุรี ( เพิ่มเติม ) 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๖๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการพัฒนาพื ้นที ่ลุ มน้ ําหวยบางทราย

ตอนบนอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ (ศูนย

ปฏิบัติการพัฒนาฟนฟูปาตนน้ําเหนืออางเก็บ

น้ําหวยตาเปอะ)  อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๖,๕๙๐,๐๐๐ ๓,๒๓๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



 ๓ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๑๕. โครงการบานเล็กในปาใหญ  อําเภอปลาปาก 

จังหวัดนครพนม 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๓,๖๖๔,๐๐๐ ๑,๙๑๔,๐๐๐ 

๑๖. โ ค ร ง ก า ร ธ น า ค า ร ฟ น อั น เ นื อ่ ง ม า จ า ก

พระราชดําริ อําเภอเมอืง จังหวัดแมฮองสอน 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑,๗๖๘,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการอนุรักษฟนฟูสภาพปาในพื ้นที ่ปา

สงวนแหงชาติป าอมกอย อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๐๗๗,๖๐๐ ๙๘๔,๖๐๐ 

๑๘. โ ค ร ง ก า ร อุ ท ย า น ธ ร ร ม ช า ติ วิ ท ย า ต า ม

พระราชดําริ  (งานฟ นฟูสภาพธรรมชาติ ) 

อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานดอนมวงพัฒนา อําเภอเมือง 

จังหวัดมุกดาหาร (กิจกรรมปลูกปา) 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๙๘๖,๕๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



 ๔ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๒๐. โครงการศูนยศึกษาพรรณไมปาสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ

สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑,๑๓๖,๕๐๐ ๑,๑๓๖,๕๐๐ 

๒๑. โครงการหวยองคตอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 

(อนุรักษและฟนฟูทรพัยากรปาไม) อําเภอหนอง

ปรอื จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๔๖๒,๐๐๐ ๗๑๓,๐๐๐ 

๒๒. โครงการพัฒนาปาไมและสิง่แวดลอมบานสบ

ป น ต า ม พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑,๕๘๗,๐๐๐ ๙๒๒,๐๐๐ 

๒๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรและฟนฟูปา 

ตนน้ ําลําธารบานหวยหยวกตามพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมาร ีอําเภอเวยีงสา จังหวัดนาน 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๕๙๗,๕๐๐ ๑,๔๓๔,๒๕๐ 

๒๔. โครงการฟนฟูและพัฒนาปาไม บานทาวะตาม

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี อําเภอสอง จังหวัดแพร 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๖๖๕,๐๐๐ ๑,๓๗๐,๐๐๐ 

๒๕. โครงการฟ นฟูและพัฒนาปาไม บานแมแรม       

อันเนือ่งมาจากพระราชดําริ อําเภอสอง จังหวัด

แพร 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๒,๖๗๕,๕๐๐ ๑,๑๔๓,๗๕๐ 



 ๕ 

 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๒๖. โครงการ เกษตรวิ ชญาโครงการตามแนว

พระราชดาํริของสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๘๙๗,๐๐๐ ๔๙๒,๐๐๐ 

๒๗. โครงการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นท่ี 

ลุมน้ําปาสัก (๖ พื้นท่ี) จังหวัดเพชรบูรณ 

กรมปาไม       

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๑๔,๘๑๖,๙๐๐ ๕,๖๕๙,๗๕๐ 

๒๘. โครงการบานเล็กในปาใหญตามพระราชดําร ิ  

ดอยดํา   อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๙๓๙,๐๐๐ ๙๓๙,๐๐๐ 

๒๙. โครงการฟารมทะเลตัวอยางแบบผสมผสาน

ตามพระราชดํ าริ ในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ตําบลบางแกว อําเภอบาน

แหลม จงัหวดัเพชรบรุี 

กรมประมง 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๑๓,๔๒๔,๖๖๗ ๑๐,๒๑๓,๑๖๗ 

๓๐. โครงการฟารมตัวอยางในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ บานน้ําดํา อําเภอหนองจิก             

จังหวัดปตตานี (การขุดลอกและขยายคูน้ํา) 

กองศิลปาชีพ 

สํานักราชเลขธิ

การ 

๗๓๓,๖๒๖ ๗๓๓,๖๒๖ 

๓๑. โครงการศูนยพัฒนาปศุสัตวตามพระราชดําริ 

อําเภอดานซาย จังหวัดเลย (แผนงานเพิ่มเติม) 

กรมปศุสัตว 

 

๕๔,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ 

  กรมประมง ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ 

  กรมสงเสริม

การเกษตร 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๘๔๒,๗๗๕ ๗๔๔,๐๐๐ 

 



 ๖ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๓๒. โครงการพัฒนาพื ้นที ่บริ เวณหนองอึ ่งอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด

ยโสธร 

จังหวัดยโสธร 

กระทรวง 

มหาดไทย 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๕๐,๐๐๐ 

๓๓. โ ค ร งก า ร พั ฒ น า พื ้น ที ป่ า ขุ น แ ม ก ว ง อั น

เนื อ่งมาจากพระราชดํ าริ  (แผนงานการ

ดําเนินงานปองกัน ฟนฟูสภาพปาตนน้าํ และ

แผนงานการดาํเนนิงานขยายผล) จังหวัดเชียงใหม 

กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๑๐,๑๘๑,๘๕๐ ๗,๖๑๑,๔๕๐ 

๓๔. โครงการสัมมนาปาฐกถาพิ เศษ ๘๔ พรรษา 

ประโยชนสขุสูปวงประชา 

สํานักงาน กปร. ๑,๘๐๙,๐๐๐ ๑,๘๐๙,๐๐๐ 

๓๕. โคร งกา ร เพิ ่ม อั ตร า กํ า ลั งสนับ สนุนกา ร

ปฏิบัติงานประจําในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมวิชาการ

เกษตร 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๖๙๘,๕๖๐ ๖๙๘,๕๖๐ 

๓๖. โครงการการดําเนินงานตัวชีว้ัดโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมพัฒนาท่ีดิน ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 

  กรมวิชาการ

เกษตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๓๗. โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน

เนื ่องมาจากพระราชดํ าริ  (แผนงานดาน

การศึกษา วิจัย และแผนงานดานการสงเสริม

ประชาสัมพันธ) 

กรมพัฒนาท่ีดิน ๑๙๒,๑๒๐ ๑๙๒,๐๒๐ 

  กรมวชิาการเกษตร ๑๒๖,๓๘๐ ๑๒๖,๓๘๐ 

  กรมชลประทาน 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลัยเกษต

รศาสตร 

๖,๙๐๒,๖๕๕ ๕,๔๒๔,๒๕๕ 

  มหาวิทยาลัยราช

ภัฎพิบลูสงคราม 

๖๒๒,๐๐๐ ๕๐๗,๕๐๐ 



 ๗ 

 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณทีข่อ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

  กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

๑๕,๑๓๙,๕๖๐ ๗,๗๓๓,๑๖๐ 

  กรมปาไม   

กระทรวง

ทรัพยากร-

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

๔,๙๒๐,๐๐๐ ๓,๗๒๐,๐๐๐ 

๓๘. โ ค ร งก า ร พั ฒ น า พื น้ ที ่ลุ ม น้ ํา แ ม ง อน อัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริ อําเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม 

กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช 

๔,๔๓๖,๐๐๐ ๓,๘๗๒,๖๐๐ 

  กรมปาไม       

กระทรวง

ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

๒,๗๓๕,๒๐๐ ๑,๘๕๕,๒๐๐ 

  กรมชลประทาน ๑,๕๗๖,๐๐๐ ๑,๕๗๖,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาท่ีดิน ๓,๕๕๐,๐๐๐ ๒,๔๗๐,๐๐๐ 

  กรมสงเสริม

การเกษตร 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๒,๗๙๐,๐๐๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ 

  กรมการพัฒนา

ชุมชน  

กระทรวงมหาดไ

ทย 

๑,๒๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

  หนวยบัญชาการ

ทหารพัฒนา 

กระทรวงกลาโห

ม 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 



 ๘ 

ลําดับ

ที่ 

 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงานที่ 

รับผดิชอบ 

งบประมาณที่ขอ 

รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 

ที่อนุมัติ  

(บาท) 

๓๙. โคร งการพัฒนาพื้ น ท่ี ลุ มน้ํ าปากพนั งอัน

เนือ่งมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ครั้งท่ี ๒) 

กรมชลประทาน ๒,๗๑๖,๓๒๕ ๒,๗๑๖,๓๒๕ 

  กรมประมง 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

๔,๘๘๗,๐๐๐ ๔,๘๘๗,๐๐๐ 

  กรมปาไม       

กระทรวง

ทรพัยากร 

ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม 

๑,๘๗๘,๕๒๐ ๑,๘๗๘,๕๒๐ 

  มหาวิทยาลัย     

วลัยลักษณ 

กระทรวง 

ศกึษาธิการ 

๖๑๓,๐๓๐ ๖๑๓,๐๓๐ 

๔๐. โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานฟนฟูและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม 

แผนงานศึกษา และพัฒนา แผนงานบริหาร 

แผนงานขยายผลและถายทอดเทคโนโลยี และ

โครงการจัดงาน ๘๔ พรรษา ประโยชนสุขสูปวง

ประชา) อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนยอํานวยการ

โครงการพัฒนา

ตามแนว

พระราชดําริ 

กองบญัชาการ

ตํารวจตระเวน

ชายแดน   

สํานักงาน       

ตํารวจแหงชาติ 

๑๖,๓๘๗,๕๘๖ ๑๕,๑๐๐,๗๓๖ 

๔๑. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นท่ีทรงงาน) อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหาร แผนงาน

อํานวยการ แผนงานพัฒนาการเกษตรและ

อาชีพและแผนงานพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต) อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 

สํานักงาน

ประสานงาน

โครงการพฒันาดอย

ตุง (พื้นที่ทรงงาน)      

อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ/ 

มูลนิธิแมฟาหลวง 

๒๙,๕๙๖,๙๕๔ ๑๗,๓๕๒,๕๓๐ 

รวม

ทั้งส้ิน 
๔๑  โครงการ 

 ๓๖๖,๓๓๓,๕๖๘ ๓๐๕,๙๙๕,๑๖๙ 
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