
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร  ๒,๓๔๖,๔๔๗,๑๒๔ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๒๘๖,๘๓๗,๘๗๕ บาท 

วันที่อนุมัติ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ คงเหลืองบประมาณ  ๒๕๓,๙๔๗,๕๙๘ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านแม่หละคี
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดหาน  าสนับสนุนศูนย์การเรียนโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนและราษฎรอาโอยาม่า 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยเดื่อพร้อมระบบส่งน  า 
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๘,๐๔๖,๐๐๐ ๑๒,๓๔๘,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายทุ่งล้อมพร้อมระบบส่งน  า อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร ่

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๖,๓๖๐,๐๐๐ ๑๑,๖๒๙,๐๐๐ 

๕. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยแม่ก๋วม อ าเภอเมืองปาน 
จังหวัดล าปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๓,๒๑๑,๐๐๐ ๑๓,๕๐๙,๐๐๐ 

๖. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยช้าง อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๑,๑๒๓,๐๐๐ ๑๕,๖๑๒,๐๐๐ 

 
 
 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  า
บ้านหินลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๐,๔๗๙,๐๐๐ ๒๔,๐๖๖,๐๐๐ 

๘. โครงการปรับปรุงการจัดหาแหล่งน  าให้แก่ราษฎร
ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒,๗๔๒,๐๐๐ ๒,๗๔๒,๐๐๐ 

๙. โครงการขุดลอกสระเก็บน  าโรงเรียนฮิลมาร์พาเบิล 
อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๕๗,๔๐๐ ๕๕๗,๔๐๐ 

๑๐. โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  า
บ ้า นดอนปอ  อ า เ ภ อศร ีบ ุญ เ ร ือ ง  จ ัง ห ว ัด
หนองบัวล าภู 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๕,๙๖๕,๐๐๐ ๓๕,๙๖๕,๐๐๐ 

๑๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ขุดลอกคลองบ าบัด
น  าทิ งจากบ่อเลี ยงสัตว์น  า) อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี-พนมทวน     
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (งานก่อสร้างสถานี  
สูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ๒) อ าเภอพนมทวน  
จังหวัดกาญจนบุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓,๔๐๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการสระเก็บน  าในที่ดินน้อมเกล้าฯ ถวายศูนย์
ศึกษาวิ ธีการฟื้ นฟูที่ ดินเสื่ อมโทรมเขาชะงุ้ ม       
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  า
คลองหัววัง-พนังตัก อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๓,๑๒๙,๐๐๐ ๑๘,๙๘๓,๐๐๐ 

๑๕. โครงการแ ก้ ม ลิ ง พ รุ เ ตี ย ว อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ (กิจกรรมขุดลอกแก้มลิง) อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 



 ๓ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการอาคารบังคับน  าพร้อมระบบสูบน  าด้วย
ไฟฟ้าหนองหยุบอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอบ้านตาขุน อ าเภอบ้านตาขุน  จังหวัด         
สุราษฎร์ธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๗. โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร เ ก ษ ต ร ภู สิ ง ห์            
อัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ  อ า เภอภูสิ งห์       
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๑,๔๔๑,๔๘๐ ๘,๙๑๐,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๖๘๘,๒๒๐ ๗๗๒,๑๖๐ 

๑๘. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าทอน จังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดหนองคาย 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗,๐๐๘,๐๐๐ ๒,๘๔๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน  าหยาดเพื่อ
สนองพระราชด าริด้านการอนุรักษ์และจัดการน  า 
อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๗๔๙,๐๐๐ ๙๓๔,๕๐๐ 

๒๐. โครงการพัฒนาพื นที่ภูผาหักตามพระราชเสาวนีย์ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ าเภอ        
วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๒๓๔,๐๐๐ ๑,๐๑๔,๕๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๔ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๑. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๒๓๐,๐๐๐ ๑,๑๑๕,๐๐๐ 

๒๒. โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริบ้านหนองคอง อ าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔,๑๓๕,๐๐๐ ๒,๐๙๒,๕๐๐ 

๒๓. โครงการอนุรักษ์พื นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนว
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (วัดเขา
ศาลาอตุลฐานะจาโร) อ าเภอบัวเชด จังหวัด
สุรินทร์ 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๐,๑๙๐,๐๐๐ ๒,๘๖๔,๐๐๐ 

๒๔. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื นที่เขานางพันธุ
รัตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุร ี

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๗๗๔,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

๒๕. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณเหนือ
สระเก็บน  าคลองทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๕๔๓,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๖. โครงการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดล้อม

นานาชาติสิรินธร    
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราช

กุมาร ี

๓๐,๐๕๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๗. โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่าตามแนวพระราชด าริ
บ้านเขาจ้าว อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๗๕๐,๐๐๐ 

๒๘. โครงการการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง     
ในพื นที่ โครงการพัฒนาพื นที่ ลุ่ มน  าปากพนั ง             
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(ครั งที่ ๒) 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓,๙๙๗,๗๐๐ ๗๒๕,๖๐๐ 

๒๙. โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ล าลองบ้านแม่ตื่นน้อย – 
บ้านทุ่งต้นงิ วตามพระราชด าริ อ าเภออมก๋อย  
จังหวัดเชียงใหม ่

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๑,๒๙๗,๑๐๐ ๑๑,๒๙๗,๑๐๐ 

๓๐. โครงการการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒน าด อยตุ ง  ( พื น ที่ ท ร ง ง า น )               
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

ส านักงาน
ประสานงาน 

โครงการพัฒนาดอยตุง 
(พื้นที่ทรงงาน)   
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

๒,๘๑๔,๙๘๐ ๑,๕๔๗,๕๒๐ 

 
 
 



 ๖ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๑. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าแม่งอนอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓,๙๔๘,๕๐๐ ๒,๙๖๕,๐๐๐ 

  กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๘๑๕,๑๐๐ ๙๑๗,๔๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๖๙๒,๐๐๐ ๖๙๒,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑,๘๔๖,๐๐๐ ๑,๗๒๖,๐๐๐ 

  กรมส่งเสริม
การเกษตร 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ 

  กรมการพัฒนา
ชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย 

๕๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

๓๒. โครงการอ่างเก็บน  าห้วยน  ารีอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (แผนงานปฏิบัติการจิตวิทยา) 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กองทัพภาคที่ ๓               
กองทัพบก 

๒,๖๕๒,๕๙๔ ๑,๗๒๔,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๓. โครงการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  าห้วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  อ า เภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร               
กระทรวงมหาดไทย 

๑๐,๒๔๒,๒๘๐ ๒,๔๐๕,๐๐๐ 

  กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘,๑๖๔,๐๐๐ ๑,๕๗๘,๙๐๐ 

๓๔. โครงการกิจกรรมการบริหารงานส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) 

ส านักงาน กปร. ๖,๔๐๙,๐๙๕ ๖,๔๐๙,๐๙๕ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๓๔  โครงการ  ๕๗๒,๓๘๐,๔๔๙ ๒๘๖,๘๓๗,๘๗๕ 

 
 
 
 


