
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๕๕ 
 

ครั้งที ่ ๔/๒๕๕๕ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๓๗๗,๒๓๖,๔๘๙ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๖๒๙,๓๗๖,๙๔๕ บาท 

วันที่อนุมัติ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คงเหลืองบประมาณ  ๕๗๗,๒๙๔,๗๒๔ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการฝายห้วยทวย อําเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๕,๕๔๒,๐๐๐ ๑๕,๕๔๒,๐๐๐ 

๒. โครงการฝายห้วยสงพร้อมระบบส่งน้ํา อําเภอ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๓,๘๕๐,๐๐๐ ๓๓,๘๕๐,๐๐๐ 

๓. โครงการอ่างเก็บน้ํานํ้าเลย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕๑,๔๓๘,๐๐๐ ๔๘,๕๑๔,๐๐๐ 

๔. โครงการสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ  
ส่งนํ้าบ้านตาจ่ัน อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๙,๒๐๐,๐๐๐ ๓๘,๔๓๗,๐๐๐ 

๕. โครงการระบบระบายน้ําพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายนํ้า
พร้อมอาคารประกอบคลองระบายนํ้าสายที่ ๑๓) 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

๖. โคร งการแก้ ม ลิ งพรุ เ ตี ย วอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 



 ๒

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการฝายบ้านไอร์บือแกพร้อมระบบส่งน้ํ า  
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ  อําเภอศรีสาคร  
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๖,๙๒๒,๐๐๐ ๒๖,๙๒๒,๐๐๐ 

๘. โครงการฝายบ้านไอร์กือโละพร้อมระบบส่งน้ํา  
อันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ  อําเภอจะแนะ  
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๕,๒๖๔,๐๐๐ ๒๕,๒๖๔,๐๐๐ 

๙. โครงการจัดหาน้ํ าสนับสนุนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๔ อําเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนบ้านพญาไพร 
(เล่าจอ) อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสละพร้อมระบบส่งน้ํา  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๔,๘๕๐,๐๐๐ ๓๔,๘๕๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลพื้นที่โครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (บริเวณศูนย์ฯเขา
หิ นซ้ อนฯ  ศูนย์ ฯอ่ า ว คุ้ งกระ เบนฯ  ศูนย์ ฯ  
ห้วยทรายฯ และหมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๗ ตําบลช้างแรก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ) 

กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล          

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๖,๑๐๕,๐๑๕ ๖,๑๐๕,๐๑๕ 

๑๓. โครงการสวนปาล์มเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๗ จังหวัดยะลา (กิจกรรม
ซ่อมแซม/ปรับปรุงภูมิทัศน์พลับพลาทรงงาน และ
กิจกรรมปลูกไผ่ตงไผ่ปล้องยาว) อําเภอธารโต 
จังหวัดยะลา 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 



 ๓

 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๕. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ (ย.ช.ป.) ” จังหวัดนราธิวาส 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการสํารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ป่า
ภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๐๖๘,๐๐๐ ๓๐๓,๐๐๐ 

๑๗. โ ค ร ง ก า ร ฟาร์ มตั วอย่ างตามพระราชดํ าริ   
สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์  พระบรมราชินี นาถ  
(ด้านป่าไม้) อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๗๗๘,๕๐๐ ๖๗๗,๕๐๐ 

๑๘. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอิน
ทนนท์ ตามพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอย
อินทนนท์) อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๗๘๐,๐๐๐ ๒๙๕,๐๐๐ 

๑๙. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
(ปรับปรุงสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ และ
เพาะชํากล้าไม้) อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๖๙๐,๑๐๐ ๑,๖๐๖,๔๐๐ 

๒๐. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

กองศิลปาชีพ      
สํานักราชเลขาธิการ 

๓๐๗,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลฟาแลนอป
ซิสและสกุลที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒,๒๖๕,๘๖๘ ๒,๐๕๙,๘๘๐ 

 
 
 



 ๔

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๒. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใ ช้หญ้าแฝก  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานด้าน
การศึกษา วิจัย) 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๑๗๑,๔๐๐ ๑,๑๕๖,๔๐๐ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ๒,๖๘๐,๐๐๐ ๒,๔๓๙,๔๐๐ 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร   ๔๔๙,๔๐๐ ๔๔๙,๔๐๐ 
  มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ     
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓๖๙,๖๐๐ ๓๖๙,๖๐๐ 

๒๓. โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยทรายอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

ศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ 
กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน  
สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ 

๑๓,๗๒๙,๗๐๓ ๑๑,๓๗๗,๓๕๐ 

๒๔. โครงการจัดระบบและปรับปรุงข้อมูลโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริและองค์ความรู้
พระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๒๕. โครงการการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติเ น่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จ  
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

สํานักงาน กปร. ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ ๑๓,๙๐๐,๐๐๐ 

๒๖. โครงการการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการ  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริของผู้ชมสารคดี  
ชุดพิเศษ “ประโยชน์สุขของแผ่นดิน” 

สํานักงาน กปร. ๖๐๙,๐๐๐ ๖๐๙,๐๐๐ 

๒๗. โครงการการดํ า เนิ น งานตั วชี้ วั ด โครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๒๗  โครงการ  ๖๓๘,๕๖๒,๕๘๖ ๖๒๙,๓๗๖,๙๔๕ 

 


