
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปี  ๒๕๕๖ 
 

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร  ๒,๓๔๖,๔๔๗,๑๒๔ บาท 

วันที่เสนอ กปร. ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ วงเงินอนุมัติครั้งนี้  ๒๗๗,๔๙๐,๔๔๘ บาท 

วันที่อนุมัติ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ คงเหลืองบประมาณ  ๒๘๖,๑๒๒ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี้ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการจัดหาน ้ าสนับสนุนโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนในพื นที่อนุรักษ์ตามแนว
พระราชด้าริ อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
(โครงการฝายบ้านขุนลาวพร้อมระบบส่งน ้า และ
โครงการฝายบ้านห้วยคุณพระพร้อมระบบส่งน ้า) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๐,๖๔๐,๐๐๐ ๒๐,๖๔๐,๐๐๐ 

๒. โครงการอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพร้าวใหญ่พร้อมระบบส่งน ้า 
อ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๑,๗๙๕,๐๐๐ ๑๕,๓๓๐,๗๖๐ 

๓. โครงการฝายห้วยน ้าต๊ะ ๒ พร้อมระบบส่งน ้ า 
อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๙,๘๔๔,๐๐๐ ๑๙,๘๔๔,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายวังสัจธรรมพร้อมระบบส่งน ้าอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๖,๔๕๑,๐๐๐ ๖,๔๕๑,๐๐๐ 

๕. โครงการฝายน ้ าล้นบ้านโพธิ์ศรี  อ้าเภอป่าติ ว 
จังหวัดยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕๕,๔๘๒,๐๐๐ ๕,๔๒๕,๖๐๐ 

๖. โครงการขุดลอกฝายบนพร้อมปรับปรุงอาคารบังคับ
น ้า อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล้าภู 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒,๙๑๓,๐๐๐ ๒,๙๑๓,๐๐๐ 



 ๒ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗. โครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวง
สะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

มูลนิธิชัยพฒันา ๒,๖๑๒,๐๐๐ ๒,๖๑๒,๐๐๐ 

๘. โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชน
เผ่าเด็กก้าพร้า  (หลัก ๖๗) (บ่อน ้าบาดาล) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมทรัพยากรน ้า
บาดาล 

กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒,๙๙๙,๑๒๐ ๒,๙๙๙,๑๒๐ 

๙. โครงการสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า
บ้ านหนองนาค้า อ้าเภอหนองนาค้า  จั งหวัด
ขอนแก่น 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๘,๙๕๕,๙๐๐ ๑๘,๑๙๕,๔๖๔ 

๑๐. โครงการก่อสร้างฝายบ้านแซร์ออ (จัดหาน ้ า
ช่วยเหลือราษฎรต้าบลแซร์ออ) อ้าเภอวัฒนานคร      
จังหวัดสระแก้ว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๑,๒๘๙,๒๐๐ ๒๑,๒๘๙,๒๐๐ 

๑๑. โครงการพัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน
ต้าบลสามพรานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๓,๒๐๖,๐๐๐ ๒๓,๒๐๖,๐๐๐ 

๑๒. โครงการขยายระบบส่งน ้าฝั่งขวาเข่ือนขุนด่าน
ปราการชล อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓๕,๗๑๕,๐๐๐ ๑๓,๒๗๔,๑๑๕ 

๑๓. โครงการปรับปรุงระบบส่งน ้าฝายทดน ้าบ้านทุ่งโป่ง
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการจัดหาน ้าให้ราษฎรบ้านนาเหรียงอันเนื่อง      
มาจากพระราชด้าริ อ้าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๒๙,๔๙๒,๐๐๐ ๒๙,๔๙๒,๐๐๐ 

 



 ๓ 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการพัฒนาพื นที่ต้าบลเหล่ากอหกอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ (แผนงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพป่าไม้) อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๙๔๙,๐๐๐ ๑,๒๘๙,๐๐๐ 

๑๗. โครงการส่งเสริมสตรอว์เบอร์รี่ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่งอน
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลแม่งอน อ้าเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงงานหลวงอาหาร
ส้าเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

๑๘. โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตาม
พระราชด้ า ริ ใ นสม เด็ จพระนา ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ต้าบลบางแก้ว อ้าเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุร ี

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๖,๓๖๕,๗๑๕ ๓,๘๒๓,๙๖๕ 

๑๙. โครงการปรับปรุงพระต้าหนักดอยตุงและอาคาร
ประกอบในพื นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื นที่
ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ส้านักงาน
ประสานงาน 

โครงการพัฒนาดอยตุง 
(พื นที่ทรงงาน)    
อันเนื่องมาจาก
พระราชดา้ริ/     

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 

๓๙,๔๕๕,๔๓๖ ๓๕,๐๑๒,๑๘๒ 

๒๐. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ (แผนงานการด้าเนินงาน
บริหารจัดการโครงการ) จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑,๗๘๔,๘๐๓.๘๕ ๗๓๖,๙๗๐ 

๒๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าร ิอ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (เพิ่มเติม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๕,๓๐๑,๔๙๐ ๘๙๐,๐๐๐ 

๒๒. โครงการก่อสร้างติดตั งเครื่องสูบน ้าพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ส้าหรับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่ ง แ วดล้ อมแหลมผั ก เบี ย อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น                  

กระทรวงมหาดไทย 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 

๒๓. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑,๓๑๖,๙๖๔ ๔๙๕,๖๗๓ 



 ๔ 

 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 

งบประมาณทีข่อ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๔. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริผ่านทางสื่อ
โทรทัศน์ 

ส านักงาน กปร. ๑,๖๕๘,๕๐๐ ๑,๖๕๘,๕๐๐ 

๒๕. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ 

กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปา่ และพนัธุ์พชื               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓,๒๐๙,๖๐๐ ๒,๖๗๔,๘๔๐ 

  กรมป่าไม้               
กระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑,๗๔๐,๗๔๐ ๑,๓๕๗,๖๖๐ 

  กรมพัฒนาที่ดนิ 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๔,๓๖๑,๒๘๘ ๔,๒๐๕,๑๔๘ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์

๓,๑๔๐,๐๐๐ ๒,๘๐๙,๓๐๑ 

  มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธกิาร 

๓,๐๖๕,๒๐๐ ๒,๖๐๔,๙๕๐ 

รวม
ทั้งสิ้น 

๒๕  โครงการ  ๔๒๓,๐๐๒,๙๕๖.๘๕ ๒๗๗,๔๙๐,๔๔๘ 

 
 
 


