
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ประจาํปี  ๒๕๕๔ 
 

ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๔ วงเงนท่ีอนุมตัไปแล้วิ ิ   ๒,๐๙๖,๒๖๙,๗๙๕ บาท 

วนัท่ีเสนอ กปร. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ วงเงนอนุมตัครัง้น้ีิ ิ   ๓๙๖,๓๒๐,๒๔๓ บาท 

วนัท่ีอนุมติั ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คงเหลืองบประมาณ  ๒๗๐,๔๕๖,๗๐๘ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครัง้น้ี 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําหว้ยดว้นแล
อาคารประกอบอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
อาํเภอสามชุก จงัหวดัสพุรรณบุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการฝายทดน้ําหว้ยลงักาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ อําเภอบ้านแพง จงัหวดั
นครพนม 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๖,๒๑๒,๐๐๐ ๒๖,๒๑๒,๐๐๐ 

๓. โครงการก่อสรา้งสถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟาพรอ้้

ระบบส่งน้ําบ้านหนองเทา อําเภอคําเขื่อน
แกว้ จงัหวดัยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๑,๘๔๙,๐๐๐ ๒๑,๔๐๔,๐๐๐ 

๔. โครงการสถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟาบา้นใหม้

ทา่เรอื อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 
กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๗,๗๓๐,๐๐๐ ๒๗,๗๓๐,๐๐๐ 

๕. โครงการจดัหาน้ําชว่ยเหลอืราษฎรบา้นแมบ่ว
ใต ้อาํเภอดอยเต่า จงัหวดัเชยีงใหม ่

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๔,๑๐๐,๐๐๐ ๑๔,๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 



 ๒ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๖. โ ค ร ง ก า ร ฝายปางดะอัน เ น่ื องมาจาก
พระราชดาํร ิอาํเภอเมอืงปาน จงัหวดัลาํปาง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๓๙๙,๐๐๐ ๑๑,๓๙๙,๐๐๐ 

๗. โครงการก่อสรา้งสถานีสบูน้ําดว้ยไฟฟาพรอ้้

ระบบส่งน้ําบ้านนางแดดเหนือ อําเภอหนองบวั
แดง จงัหวดัชยัภมู ิ

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๘,๗๑๒,๐๐๐ ๔๗,๙๖๐,๓๐๐ 

๘. โครงการก่อสรา้งสถานีส ูบน้ําดว้ยไฟฟา้

พร้อมระบบส่งน้ําบา้นไทรงาม อําเภอหนอง
บวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๕,๕๙๒,๐๐๐ ๓๔,๙๙๖,๐๐๐ 

๙. โครงการพฒันาแหล่งน้ําบาดาลเพือ่สนบัสนุ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา 
จงัหวดัเพชรบุร ี

กรมทรพัยากร    
น้ําบาดาล         
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๔,๒๑๒,๐๐๐ ๔,๒๑๒,๐๐๐ 

๑๐. โครงการศึกษาวิจยัและพฒันาสิง่แวดล้อม
แหลมผกัเบี้ยอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โ ค ร งก า รป รับป รุ ง ร ะบบปร ะปาขอ ง
โรงพยาบาลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๒๘๕,๐๐๐ ๑๑,๒๘๕,๐๐๐ 

๑๒. โครงการพัฒนาลําห้วยกกโพธิ ์(ห้วยโสก)  
อาํเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๔,๓๗๑,๐๐๐ ๑๔,๓๗๑,๐๐๐ 

๑๓. โ ค ร งก า รฟา ร์มตัว อย่ า งบ้ า นพุ ร ะกํ า  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอําเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 



 ๓ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๑๔. โครงการอ่างเกบ็น้ํารางมว่งพรอ้มระบบสง่นํ
วดัถํ้าสงิโตทองอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 
อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๔,๙๐๐,๐๐๐ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ 

๑๕. โครงการอาคารบงัคบัน้ําคลองไทรและการขุ
ลอก  อํ า เ ภ อ พน ม ส า ร ค า ม  จั ง ห วั ด
ฉะเชงิเทรา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔,๑๖๘,๔๐๐ ๔,๑๖๘,๔๐๐ 

๑๖. โครงการระบบระบายน้ําบรเิวณบา้นพกัศนูย ์ 
ครใูต ้อาํเภอหนองจกิ จงัหวดัปตตานีั  

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๓,๑๐๙,๐๐๐ ๖,๑๖๘,๐๐๐ 

๑๗. โครงการพฒันาแหล่งน้ําบา้นทบัศลิา อําเภ
เมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า ่

และพนัธุพ์ชื 
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๕,๒๒๐,๐๐๐ ๕,๒๒๐,๐๐๐ 

๑๘. โครงการขุดลอกหนองแรด อําเภอเทิง  
จงัหวดัเชยีงราย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการขยายผล เกษตรทฤษฎี ใหม ่ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

สาํนกังานเกษตร
และสหกรณ์      

จงัหวดักาฬสนิธุ ์  
สาํนกังาน

ปลดักระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๙๙๘,๐๐๐ ๓,๙๙๘,๐๐๐ 

 
 
 



 ๔ 

 
 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๒๐. โครงการพฒันาปาไมบ้้านลานเต็ง่ ตามแนว
พระราชดาํร ิอาํเภอเมอืง จงัหวดัตาก 

กรมปาไม้่  
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๑,๖๑๓,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ 

๒๑. โครงการพัฒนาเพื่อความมัน่คงพื้นที่ภูขดั  
ภูเมีย่ง ภูสอยดาวอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 
อาํเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก 

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า ่

และพนัธุพ์ชื 
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๒,๘๓๐,๐๐๐ ๑,๖๖๕,๐๐๐ 

๒๒. โครงการฟ้ืนฟูทรพัยากรปาไม้ในพื้นที่เกิด  ่

อุทกภยัและดนิถล่ม จงัหวดัอุตรดติถ ์
กรมปาไม้่  
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๔,๕๖๕,๕๐๐ ๒,๖๒๘,๗๕๐ 

๒๓. โครงการอนุรกัษ์และส่งเสรมิการปลูกหวาย
และไผ ่จงัหวดัน่าน 

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า ่

และพนัธุพ์ชื 
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๑๐,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 
 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๒๔. โ ค ร ง ก า ร อ นุ รักษ์ และ ฟ้ื น ฟู สภาพปา่   
บ ริ เ ว ณ ป า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ ป า กุ ย บุ ร ี ่ ่

อ ันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอกุยบุร ี
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า ่

และพนัธุพ์ชื 
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๑,๐๕๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ 

๒๕. โครงการฟาร์มตวัอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า
สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถหนองงเูห่า (งานขยาย
เขตไฟฟา้ ) อํ า เภอนครหลวง  จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 

กรมราชองครกัษ ์
กระทรวงกลาโห

ม 

๒,๗๕๐,๗๓๒.๔๖ ๒,๗๕๐,๗๓๒ 

๒๖. โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีพืน้ทีร่บัน้ํ
เขือ่นขนุดา่นปราการชล จงัหวดันครนายก 

สาํนกังานเกษตร
และสหกรณ์

จงัหวดันครนายก 

๓๙๐,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ 

  สาํนกังานสหกรณ์
จงัหวดันครนายก 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ 

  สาํนกังานเกษตร
จงัหวดันครนายก 

๒,๙๔๗,๕๐๐ ๑,๔๔๑,๕๐๐ 

  สาํนกังานปศุสตัว์
จงัหวดันครนายก 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔๔๐,๓๒๕ ๔๔๐,๓๒๕ 

  สาํนกังานจงัหวดั
นครนายก 

กระทรวงมหาดไทย 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๒๗. โครงการก่อสรา้งสะพานแขวน ตําบลสบโขง 
อาํเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม ่

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัว์
ปา และพนัธุ์่

พชื 
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๗,๙๒๒,๐๐๐ ๗,๙๒๒,๐๐๐ 

๒๘. โครงการการเข้าร่วมการสัมมนาหญ้าแฝก
นานาชาต ิครัง้ที่ 5 (The Fifth International 
Conference on Vetiver: ICV-5) และศกึษาดู
งานหญา้แฝก      ณ ประเทศอนิเดยี 

สาํนักงาน 
กปร. 

๖,๑๔๐,๐๐๐ ๖,๑๔๐,๐๐๐ 

๒๙. โครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรปาไม้่ และสตัว์ปา่

ในเขตพื้นที่ปารอยต่อ  ่ ๕ จังหวัด (ภาค
ตะวันออก )          อัน เ น่ื อ งมาจ าก
พระราชดําริ (การประชุมและศึกษาดูงาน
เพื่อแก้ปญหาช้างปาออกนอกพื้นที่    ปาั ่ ่

รอยต่อ ๕ จงัหวดั) 

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัว์
ปา และพนัธุ์่

พชื 
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๑๙๑,๒๒๐ ๑๘๒,๒๒๐ 

๓๐. โครงการการปรบัปรุง ซ่อมแซม และต่อเตมิ
อาคารสํานักงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ(เพิม่เตมิ) 

สาํนักงาน 
กปร. 

๑๘,๑๐๗,๐๑๖.๒๘ ๑๘,๑๐๗,๐๑๖ 

๓๑. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
อันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ (ปรับปรุง
ห้องพักและห้องน้ําอาคารพิกุลกาญจนา) 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

กรมพฒันา
ทีด่นิ 

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

๑,๙๓๙,๐๐๐ ๑,๙๓๙,๐๐๐ 



 ๗ 

รวม
ทัง้สนิ้  

๓๑  โครงการ 
 ๔๑๖,๒๓๓,๖๙๓.๗๔ ๓๙๖,๓๒๐,๒๔๓ 

 
 
 


