
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๕๖ 
 

ครั้งที ่ ๔/๒๕๕๖ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒,๓๔๖,๔๔๗,๑๒๔ บาท

วันที่เสนอ กปร. ๒ เมษายน ๒๕๕๖ วงเงินอนุมัติครั้งนี้ ๙๒๒,๖๐๓,๓๐๐ บาท

วันที่อนุมัติ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ คงเหลืองบประมาณ ๕๔๐,๗๘๕,๔๗๓ บาท

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการฝายห้วยส้านพร้อมระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ํา
สนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
เทคนิคดุสิต) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔,๒๓๐,๐๐๐ ๔,๒๓๐,๐๐๐ 

๒. โครงการฝายห้วยเย็น (ห้วยกาญจน์)  พร้อม  
ระบบส่งน้ํา (จัดหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนอาชีวะศึกษาเชียงราย – พะเยา) 
จังหวัดเชียงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนและราษฎรเบญจมะ ๑ 
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการอ่างเก็บน้ําแม่เสริม อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๓,๗๙๑,๐๐๐ ๓๓,๗๙๑,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนและราษฎรทุติยะโพธิ์
อนุสรณ์  อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕,๑๙๐,๐๐๐ ๕,๑๙๐,๐๐๐ 

๖. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ้านตุน 
อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗,๐๗๐,๐๐๐ ๗,๐๗๐,๐๐๐ 

 



 ๒
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ้านแม่ลอง 
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อ่างเก็บน้ําห้วยตาเปอะ (EIA) อําเภอคําชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา
บ้านโนนหญ้านาง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๖,๔๙๔,๐๐๐ ๔๓,๒๓๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการฝายคลองตาเจียม และขุดลอกหนองทุ่งน้อย 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๔,๓๒๙,๐๐๐ ๒๔,๓๒๙,๐๐๐ 

๑๑. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยตาเปอะอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านดงกระชู 
ตําบลยางใหญ่ อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา
เขื่อนห้วยสําราญ อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๖,๘๕๐,๐๐๐ ๓๖,๔๓๘,๒๔๐ 

๑๔. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ําบ้านเหล่าหมี (ตอนบน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๒,๘๓๗,๘๐๐ ๒๕,๓๔๑,๑๐๐ 

๑๕. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยวังกวางโตนพร้อมระบบส่งน้ํา 
อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖๒,๐๐๕,๐๐๐ ๒๗,๘๒๗,๐๐๐ 

 
 
 



 ๓

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้วยค้อ อําเภอสมเด็จ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๔,๙๐๐,๐๐๐ ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการจัดหาแหล่งน้ําสนับสนุนพื้นที่ตําบลดอนดึง 
(ฝายห้วยตาเหลือง) อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๙,๔๑๘,๐๐๐ ๑๙,๔๑๘,๐๐๐ 

๑๘. โครงการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน
บริเวณตําบลหนองประดู่และตําบลหนองนกแก้ว
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
ชุมชนประจําหมูบ้าน ๕ แห่ง) จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อ่างเก็บน้ําแซร์ออ อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการอ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งหลวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔๓,๙๓๕,๐๐๐ 

๒๑. โครงการอาคารบังคับน้ําห้วยยวนพร้อมระบบส่งน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๑,๓๓๓,๐๐๐ ๓๑,๓๓๓,๐๐๐ 

๒๒. โครงการฝายคลองจาเราะปาตอพร้อมระบบส่งน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๓,๒๗๕,๐๐๐ ๒๓,๒๗๕,๐๐๐ 

๒๓. โครงการระบบประปาโรงเรียนดารุลฮิกมะห์  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖,๕๔๐,๐๐๐ ๖,๕๔๐,๐๐๐ 

๒๔. โครงการระบบประปาโรง เรียน  ต้นตันหยง  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๓,๑๑๑,๐๐๐ ๑๓,๑๑๑,๐๐๐ 

 
 
 



 ๔

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๕. โครงการปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเขาตันหยง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗๔๓,๕๐๐ ๗๔๓,๕๐๐ 

๒๖. โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนอัตเตาฟีกี
ยะห์อิสลามมียะห์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕,๒๗๖,๐๐๐ ๕,๒๗๖,๐๐๐ 

๒๗. โครงการฝายคลองหินเพิงพร้อมระบบส่งน้ํา 
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๔,๕๘๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๘. โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมระบบส่งน้ํา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ยะลา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๘๕๒,๐๐๐ ๑๑,๘๕๒,๐๐๐ 

๒๙. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ําและปรับปรุงระบบ
ประปาโรงเรี ยนพี ระยานาวินคลองหินวิทยา  
อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  อํ าเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๖,๗๗๐,๐๐๐ ๑๖,๗๗๐,๐๐๐ 

๓๐. โครงการระบบระบายน้ําและปรับปรุงระบบประปา
โรงเรียนบากงพิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๑. โครงการระบบส่งน้ําเพิ่มเติมฝายบ้านเจาะกาดี 
เพื่ อ ก า ร เ กษตร โ ร ง เ รี ยนยะหาศิ ร ย านุ กู ล  
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ  อํ า เภอยะหา 
จังหวัดยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๙๓๘,๐๐๐ ๓,๙๓๘,๐๐๐ 

๓๒. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒๑,๑๓๓,๐๐๐ ๖,๖๗๘,๐๐๐ 

 
 
 



 ๕

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๓. โครงการสถานีพัฒนาการ เกษตรที่ สู งตาม
พระราชดําริ ดอยแบแล ตําบลสบโขง อําเภอ  
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๖๓๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๔. โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ําของ-ลุ่มน้ําปาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

จังหวดัแม่ฮ่องสอน   
กระทรวงมหาดไทย 

๗๖๗,๐๒๐ ๔๙๐,๕๐๐ 

๓๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๕๐,๐๐๐

  จังหวดัเชียงราย     
กระทรวงมหาดไทย 

๒,๕๓๙,๒๐๐ -

๓๖. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหง่นขาม-
บ้านดงนา ตําบลหนามแท่ง อําเภอศรีเมืองใหม่ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๖๕๕,๐๐๐ ๑,๘๓๕,๐๐๐ 

๓๗. โครงการทับทิมสยาม ๐๖ อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี
สะเกษ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๓,๐๓๕,๐๐๐ ๑,๕๐๖,๐๐๐ 

๓๘. โครงการพัฒนาป่ า ไม้ปากน้ํ าปราณบุ รี อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๕,๐๘๗,๐๐๐ ๔,๙๙๕,๐๐๐ 



 ๖
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๙. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
ในพื้นที่ รอยต่อ  ๕ จังหวัด  (ภาคตะวันออก ) 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑๙,๓๓๙,๐๐๐ ๗,๗๕๙,๕๐๐ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๙๙๘,๐๑๐ ๒,๐๓๔,๗๕๐

๔๐. โ ค ร ง ก า ร ฟื้ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ทุ่ ง ท ะ เ ล  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๑,๓๕๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ 

๔๑. โครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

กองศิลปาชีพ      
สํานักราชเลขาธิการ 

๓๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๔๒. โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้
ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงาน
บริหารจัดการโครงการแผนงานศึกษา วิจัย 
ทดลอง และพัฒนาพันธุ์) อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖,๓๔๒,๙๐๐ ๖,๐๘๓,๔๐๐

๔๓. โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (แผนงานบริหาร แผนงานอํานวยการ 
แผนงานพัฒนาการเกษตรและอาชีพ  และ
แผนงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต) อําเภอ  
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

สํานักงาน
ประสานงาน 

โครงการพัฒนาดอยตงุ 
(พื้นทีท่รงงาน)      
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ/      

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

๓๓,๖๑๑,๘๘๓ ๒๒,๘๑๙,๘๐๓ 

 
 
 



 ๗

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๔. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๖๑๗,๐๐๐ 

 

๑,๙๗๘,๐๐๐ 

 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖,๐๒๓,๘๗๐ ๔,๐๓๒,๒๐๐ 

๔๕. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ ดิน เสื่ อมโทรม  
เขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ  
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๖,๘๐๒,๙๔๐ ๑๐,๙๗๓,๕๗๔ 

๔๖. โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

กรมประชาสัมพันธ์
สํานักนายกรัฐมนตรี 

๓,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๓๗๖,๐๐๐ 

  กองทัพภาคที่ ๑ 
กองทัพบก 

๑,๐๔๑,๐๐๐ ๑,๐๔๑,๐๐๐ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๒,๖๑๐,๐๐๐ ๒,๖๑๐,๐๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๑๔๕,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๔๗. โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
บางละมุงและอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษา      

ตามอัธยาศัย      
กระทรวงศึกษาธิการ

๒,๒๑๐,๑๐๐ ๑,๘๙๔,๔๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๐๓,๔๐๐ ๒๐๓,๔๐๐ 

  กรมการแพทย ์
กระทรวง

สาธารณสุข 

๑,๖๙๕,๕๕๐ ๖๒๖,๖๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

๔,๘๗๖,๔๓๐ ๑,๙๕๐,๑๖๐ 

๔๘. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินตั้ง
ห้ องเรี ยนสาขาบ้ านทิ ไล่ป้ าอั น เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

กองกํากับการ
ตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๓ 
กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวน

ชายแดน 

๙๙๘,๑๗๓ ๙๙๘,๑๗๓ 

๔๙. โครงการดําเนินงานตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๔๙  โครงการ  ๑,๐๕๐,๑๔๖,๗๗๖ ๙๒๒,๖๐๓,๓๐๐ 

 
 
 
 


