
รายงานสถานะการใช�งบประมาณ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ประจําป�  ๒๕๕๗ 
 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ วงเงินท่ีได�รับการจัดสรร  ๒,๓๒๖,๑๕๘,๕๓๔ บาท 

วันท่ีเสนอ กปร. ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๑๙๙,๗๓๒,๒๐๐ บาท 

วันท่ีอนุมัติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ คงเหลืองบประมาณ  ๔๖๘,๓๔๒ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการสระเก็บน้ํ าและบ�อพักน้ํ าบ�านน้ํ าไคร� 
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ  อําเภอท�าวั งผา  
จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗,๘๙๗,๐๐๐ ๗,๘๙๗,๐๐๐ 

๒. โครงการฝายห�วยโซน ๒ พร�อมระบบส�งน้ํา อําเภอป0ว 
จังหวัดน�าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๖,๙๘๐,๐๐๐ ๖,๙๘๐,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดหาน้ําสนับสนุนพื้นที่โครงการอนุรักษ6
แหล�งพันธุกรรมไม�สักและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ราษฎรในบริเวณป=าลุ�มน้ําของ – ลุ�มน้ําปาย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปางมะผ�า 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๙,๑๒๑,๐๐๐ ๙,๑๒๑,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายบ�านลาดเ รือพร�อมระบบส�งน้ํ า  
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๓,๒๙๗,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการฝายน้ํางาว (บ�านป0นใต�) พร�อมระบบส�งน้ํา 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๒๒๓,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการฝายน้ํ าล�นบ�านโพธิ์ศ รี อําเภอป=าติ้ ว 
จังหวัดยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

 ๕๙,๘๘๑,๐๐๐ ๒๘,๑๗๐,๐๐๐ 



 ๒

๗. โครงการฝายห�วยอูนพร�อมระบบส�งน้ํา อําเภอกุดบาก 
จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๕,๐๒๗,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการก�อสร�างฝายลําพะยังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ6 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๙,๙๓๖,๐๐๐ ๑๕,๐๐๔,๔๐๐ 

๙. โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี – พนมทวน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (งานก�อสร�างสถานี
สูบน้ําด�วยไฟฟLาสระลงเรือ ๑) อําเภอห�วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๗,๗๒๘,๗๐๐ ๓๗,๗๒๘,๗๐๐ 

๑๐. โครงการศูนย6บ ริการการพัฒนาปลวกแดง 
ตามพระราชดําริ (โครงการพัฒนาแหล�งน้ํา ) 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓,๐๕๗,๐๐๐ ๓,๐๕๗,๐๐๐ 

๑๑. โครงการปรับปรุงระบบส�งน้ําฝายผันน้ําเสริมฝาย
บ�านสายบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓๑,๘๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๓๔,๒๐๘ 

๑๒. โครงการพัฒนาป=าไม�และสิ่งแวดล�อมบ�านสบปMน
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน�าน 

กรมป=าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๕๓๓,๙๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ 

๑๓. โครงการอนุรักษ6และฟMPนฟูสภาพป=าในพื้นที่ป=าสงวน
แห�งชาติป=าอมกQอย อําเภออมกQอย จังหวัดเชียงใหม� 

กรมป=าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๖๓๖,๐๐๐ ๔๕๙,๐๐๐ 

๑๔. โครงการอนุรักษ6ต�นรักและการพัฒนาภูมิป0ญญา
ท� อ ง ถ่ิ น ใ น ก า ร ใ ช� ป ร ะ โ ย ช น6 จ า ก ย า ง รั ก 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ อําเภออมกQอย 
จังหวัดเชียงใหม� 

กรมป=าไม�              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๙๕๖,๐๐๐ ๔๗๘,๐๐๐ 

๑๕. โครงการศูนย6ภูฟLาพัฒนา จังหวัดน�าน กรมป=าไม�              ๒,๘๑๘,๒๐๐ ๑,๔๐๓,๒๐๐ 



 ๓

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๖. โครงการพัฒนาป=าไม�อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สวนป=าสิริกิติ์ที่ ๑๑ (ฟาร6มบ�านขุนแตะ) อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม� 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว6ป=า และพนัธุ6พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑,๑๗๔,๘๐๐ ๖๑๙,๒๐๐ 

 

 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน5วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๗. โครงการจัดทําระบบภูเขาเปRยกวัดทิพย6สุคนธาราม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอห�วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว6ป=า และพนัธุ6พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๓,๔๑๗,๙๐๐ ๑,๐๔๐,๐๐๐ 

๑๘. โครงการการแก�ไขป0ญหาไฟไหม�ป=าพรุควนเคร็ง 
ในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ� มน้ํ าปากพนัง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ขุดแพรกเพื่อทําแนว
ปLองกันและรักษาป=าในเขตห�ามล�าสัตว6ป=าบ�อล�อ) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมอุทยานแห�งชาติ 
สัตว6ป=า และพนัธุ6พชื              
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว6 
(การเลี้ยงปลาในกระชัง) จังหวัดกระบี่ 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๗๘๙,๒๓๐ ๗๔๕,๓๘๐ 

๒๐. โครงการศูนย6 ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� 
อันเนื่องมาจากพระราชดํา ริ  (แผนงานการ
ดําเนินงานบริหารจัดการโครงการและแผนงาน
ศึกษาทดลองวิจัย) อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม� 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๒๑,๑๔๑,๘๙๗ ๖,๓๕๙,๕๙๗ 

๒๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ�มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โครงการ
จัดทํากลไกลการมีส�วนร�วมของผู�ที่เก่ียวข�องใน
การประสานงานส�งเสริมอาชีพและรายได�ในพื้นที่

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ< 

๓,๑๘๑,๕๙๕ ๒,๑๖๐,๕๑๕ 



 ๔

ลุ�มน้ําปากพนัง) 
รวม

ทั้งสิ้น 
๒๑  โครงการ  ๓๔๒,๕๙๗,๒๒๒ ๑๙๙,๗๓๒,๒๐๐ 

 
 
 
 


