
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๕๕ 
 

ครั้งที ่ ๕/๒๕๕๕ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๒,๓๗๗,๒๓๖,๔๘๙ บาท

วันที่เสนอ กปร. ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วงเงินอนุมัติครั้งนี้ ๓๔๑,๗๕๐,๙๔๔ บาท

วันที่อนุมัติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คงเหลืองบประมาณ ๒๓๕,๕๔๓,๗๘๐ บาท

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการขุดลอกลําห้วยกุดกุง อําเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร 

กรมชลประทาน ๑๘,๑๓๔,๐๐๐ ๑๘,๑๓๔,๐๐๐ 

๒. โครงการระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยทบศอก 
อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  

กรมชลประทาน ๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐ 

๓. โครงการปรับปรุงฝายคลองน้ําตายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  

กรมชลประทาน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการระบบระบายน้ําพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ    (งานปรับปรุงอาคารท่อระบาย น้ํา
พร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ําสายที่ ๑๐) 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

กรมชลประทาน ๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการระบบระบายน้ําพรุโต๊ะแดงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   (งานปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ํา
พร้อมอาคารประกอบคลองระบายน้ําสายที่ ๑๑) 
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน ๘,๗๔๕,๐๐๐ ๘,๗๔๕,๐๐๐ 

๖. โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยนกคุ้ม อําเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน  

กรมชลประทาน ๙,๕๖๐,๐๐๐ ๙,๕๖๐,๐๐๐ 

 
 



 ๒

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ําลําเหมืองทุ่งแข้งกวาง 
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

กรมชลประทาน ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการพัฒนาลุ่มน้ําลําตะเพินอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ก่อสร้างฝายทดน้ําบ้านยางสูง)  

จังหวัดกาญจนบุรี  

กรมชลประทาน ๕๓,๔๘๐,๐๐๐ ๕๓,๔๘๐,๐๐๐ 

๙. โครงการงานขยายอ่างเก็บน้ํา   วัดทิพย์สุคนธาราม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี  

กรมชลประทาน ๑๒,๗๘๔,๕๐๐ ๑๒,๗๘๔,๕๐๐ 

๑๐. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําโพรงตะเข้พร้อม
ก่อสร้างระบบส่งน้ําและขุดสระเก็บน้ํา อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก  

กรมชลประทาน ๓๙,๗๗๐,๐๐๐ ๓๓,๑๑๗,๐๐๐ 

๑๑ โครงการฝายห้ วย คํ าปาอี อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

  

กรมชลประทาน ๑๑,๐๓๐,๐๐๐ ๑๑,๐๓๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการอาคารอัดน้ําพรุในพร้อมระบบส่งน้ําอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเกาะยาว จังหวัด
พังงา  

กรมชลประทาน ๓๓,๑๕๕,๐๐๐ ๓๓,๑๕๕,๐๐๐ 

๑๓. โครงการสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านโคกเมาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง  

กรมชลประทาน ๑๐,๔๗๐,๐๐๐ ๑๐,๔๗๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการขุดลอกห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ 
อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

กรมชลประทาน ๓๔,๓๕๗,๐๐๐ ๓๔,๓๕๗,๐๐๐ 

๑๕. โครงการระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบ 

 บ้านเลตองคุ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

กรมชลประทาน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 
 



 ๓

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ําปราณบุรีอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

กรมอทุยานฯ ๑,๕๘๖,๐๐๐ ๑,๕๘๖,๐๐๐ 

๑๗. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญต่ามพระราชดาํริบ้าน
ห้วยหญา้ไซ อําเภอแม่สรวย จงัหวัดเชยีงราย 

กรมอทุยานฯ ๔,๔๘๖,๕๐๐ ๑,๑๙๗,๐๐๐ 

๑๘. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ
บ้านธารทอง  อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

กรมอทุยานฯ ๓,๕๐๕,๕๐๐ ๘๗๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการสถานี พัฒนากา ร เ กษตรที่ สู ง ต าม
พระราชดําริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อําเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเชียงราย 

กรมอทุยานฯ ๔,๙๘๘,๐๐๐ ๑,๔๒๕,๐๐๐ 

๒๐. โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมป่าไม ้
กรมชลประทาน 

๓,๐๒๓,๖๘๐ 
๗,๕๒๒,๐๐๐ 

๑,๔๖๑,๘๔๐ 
๓,๕๖๘,๖๒๐ 

๒๑. โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุ ลทองอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์วิจัยและศึกษา
ธรรมชาติป่าพรุสิรินธร (กิจกรรมปรับปรุงสะพาน
ทางเดินฯ เพาะชํากล้าไม้และรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า
พรุ) อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  

กรมอทุยานฯ ๗,๗๒๒,๔๔๗ ๗,๗๒๒,๔๔๗ 

๒๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพื้นที่รับน้ํา
เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 

กรมปศุสัตว์ ๔๗๗,๐๒๐ ๔๗๗,๐๒๐

  กรมส่งเสริม
การเกษตร 

๑,๖๕๑,๕๐๐ ๑,๒๒๓,๐๐๐

  กรมสง่เสริมสหกรณ์ ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๑,๐๗๐,๐๐๐

  สํานักงานปลัด 
กระทรวงเกษตร      
และสหกรณ ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๒๓. โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวง
สะหวันนะ เขต  สาธารณรั ฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว  

สํานักงานมูลนิธชิัย
พัฒนา 

๑๘,๑๓๙,๓๑๐ ๑๘,๑๓๙,๓๑๐ 



 ๔
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
อันเนื่องพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย (กิจกรรม
ปลูกกาแฟพันธุ์ดี)  

จังหวดัเชียงราย ๔,๘๐๘,๐๐๐ ๑,๒๐๘,๐๐๐ 

๒๕. โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน กปร. พร้อมโรง
จอดรถ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

กรมชลประทาน ๑๐,๔๘๘,๐๐๐ ๑๐,๔๘๘,๐๐๐ 

๒๖. โครงการการดํา เนินงานตัวชี้ วัดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมประมง 

กรมชลประทาน 
ตชด. 

๑๖๕,๙๒๗ 
๕๗๕,๐๐๐ 
๕๙๕,๕๘๐ 
๗๐,๐๐๐ 

๑๖๕,๙๒๗ 
๕๗๕,๐๐๐ 
๕๙๕,๕๘๐ 
๗๐,๐๐๐ 

๒๗. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
แหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในลักษณะ
การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ  

สํานักงาน กปร. ๑,๐๙๑,๘๐๐ ๑,๐๙๑,๘๐๐ 

๒๘. โครงการกจิกรรมบรหิารงานสาํนักงาน กปร. 
ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๕ (จดัซื้อครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ ฯลฯ) 

สํานักงาน กปร. ๒,๒๗๒,๕๐๐ ๒,๒๗๒,๕๐๐ 

๒๙. โครงการการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จ พระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  

สํานักงาน กปร. ๕,๓๑๖,๔๐๐ ๕,๓๑๖,๔๐๐ 

๓๐. โครงการการศึกษา ทดสอบและการขยายผล
นวัตกรรมของเครื่องยนต์เรือหางกุด หญ้าแฝก และ
การต่อยอดกระบวนเรียนรู้ของเยาวชน 

ม. แม่โจ้ ๙๘๕,๐๐๐ ๘๓๕,๐๐๐ 

๓๑. โครงการการขยายพันธุ์หญ้าแฝกปริมาณมากโดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

ม. เกษตรศาสตร ์ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๓๑  โครงการ  ๓๖๗,๕๘๕,๖๖๔ ๓๔๑,๗๕๐,๙๔๔ 

 


