
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ประจาํปี  ๒๕๕๔ 
ครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๔ วงเงนท่ีอนุมตัไปแล้วิ ิ   ๒,๐๙๖,๒๖๙,๗๙๕ บาท 

วนัท่ีเสนอ กปร. ๑๓ มถนุายนิ  ๒๕๕๔ วงเงนอนุมตัครัง้น้ีิ ิ   ๒๗๐,๐๔๕,๕๒๔ บาท 

วนัท่ีอนุมติั ๑๖ มถนุายนิ  ๒๕๕๔ คงเหลืองบประมาณ  ๔๑๑,๑๘๔ บาท 

รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครัง้น้ี 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๑. โครงการระบบระบายน้ํ าตํ าบลท า่สาป  
อําเภอเมอืง จงัหวดัยะลา (ปรบัปรุงท่อระบาย
น้ําบา้นสาคอ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๙,๓๗๓,๐๐๐ ๑๙,๓๗๓,๐๐๐ 

๒. โครงการระบบระบายน้ําตําบลยโุป อําเภ
เมอืง จงัหวดัยะลา (ปรบัปรุงท่อระบายน้ําบา้น
ราแง ๑ ) 

 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๓,๘๖๐,๐๐๐ ๒๓,๘๖๐,๐๐๐ 

๓. โครงการปองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (งานขุด
ลอกคลองบางน้ําจดืและคลองสีว่าตากล่อม) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการโทรมาตรเตอืนภยัในลาํน้ําสาํคญั สถาบนั
สารสนเทศ

ทรพัยากรน้ําแล
การเกษตร 

(องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงวทยาศาิ

สตรแ์ละ
เทคโนโลยี        

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๘๔๓,๔๐๐ 

๕. โครงการปองกันและบรร เทา อุทกภัย้   
พื้นที่ก รุ ง เทพมหานครและปริมณฑล  
(ปรับปรุ งคลองระบายน้ํ าบร เิวณถนน  
บางนาตราด-คลองสาํโรง) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๙,๘๖๖,๐๐๐ ๑๙,๘๖๖,๐๐๐ 



 ๒ 

 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๖. โครงการปองกันและบรรเทา อุทกภัย้   
พื้นที่ก รุ ง เทพมหานครและปริมณฑล  
(เสริมคันดินคลองประเวศน์บุรีรมย์และ  
คลองพระองคไ์ชยานุชติ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖,๖๖๔,๐๐๐ ๖,๖๖๔,๐๐๐ 

๗. โครงการปองกนัและบรรเทาอุทกภยัพื้นที่้

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (งานขุด
ลอกคลองมหาชยั) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการระบบระบายน้ําตําบลโคกเคยีน  
อันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ (กิจกรรม
ปรบัปรุงท่อระบายน้ําพรอ้มคนักัน้นํ้าเขา
เหลอืม กจิกรรมปรบัปรุงท่อระบายน้ําพรอ้
คนักัน้น้ํา        เขายางงาม กจิกรรมปรบัปรุ
ท่อระบายน้ําพรอ้มคนักัน้น้ําเขางเูหลอืม – 
บา้นไรใ่หม)่ อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๘,๔๓๓,๐๐๐ ๒๘,๔๓๓,๐๐๐ 

๙. โครงการอ่างเก็บน้ําบา้นไบอ้นัเนื่องมาจา
พระราชดําร ิอําเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา 
(การก่อสร้างถนนเข้าโครงการพร้อมท่อลอด
ถนน และงานปรบัพืน้ทีบ่รเิวณโครงการ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐. โคร งการแก้ ไ ขปญหา น้ํ าท ว่ม ใน เขตั   
อํ า เ ภ อ สุ ไ ห ง โ ก -ล ก อัน เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ          (งานปรับปรุงท่อลอดถนน
บา้นตอืระ)                 อําเภอสุไหงโก-ลก 
จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

๑๑. โ ค ร ง ก า ร ระบบระบาย น้ํ าพร โุต ๊ะแดง  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ (งานขุดลอก
คลองระบายน้ําบรเิวณตําบลโฆษิต) อําเภอ
ตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๘,๗๖๒,๐๐๐ ๘,๗๖๒,๐๐๐ 

 
 



 ๓ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๑๒. โ ค ร งก า ร ระบบระบาย น้ํ าพร โุต ๊ะแดง  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ (งานขุดลอก
คลองระบายน้ําบรเิวณตําบลพร่อน) อําเภอ
ตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๙,๒๓๒,๕๐๐ ๙,๒๓๒,๕๐๐ 

๑๓. โ ค ร ง ก า ร ร ะบบระบาย น้ํ าพร โุต ๊ะ แดง 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(งานท่อระบาย
น้ําคนักัน้น้ําโคกยาง–ท่าแพรก) บ้านทุ่งนา
หวา่น อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒,๕๘๓,๐๐๐ ๒,๕๘๓,๐๐๐ 

๑๔. โ ค ร ง ก า ร ระบบระบาย น้ํ าพร โุต ๊ะแดง  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ (อาคารบงัคบั
น้ําคลองมโูนะฝงซา้ย กมั ่ . ๑๒+๗๐๐ บ้านโคก
กแูว) อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๕๖๘,๐๐๐ ๓,๕๖๘,๐๐๐ 

๑๕. โครงการงานปรบัปรุงระบบส่งน้ําใหม้สัยดิ  
เขาตันหยงอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการปรบัปรุงระบบเก็บกักน้ําผาจํ ้าน
พรอ้มระบบกระจายน้ํา อําเภอนาวงั จงัหวั
หนองบวัลาํภ ู

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๐,๕๙๐,๐๐๐ ๒๐,๕๙๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการปรับปรุ งอ่ างเก็บน้ํ าห ว้ยยาง  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอําเภอคําเขื่อน
แกว้ จงัหวดัยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๙๖๗,๐๐๐ ๑๑,๙๖๗,๐๐๐ 

๑๘. โครงการฝายห้วยตะแบกพร้อมอาคาร
ประกอบ อาํเภอพลบัพลาชยั จงัหวดับุรรีมัย ์

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๙. โครงการปองกันและบรรเทา อุทกภัย้   
พื้นที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริมณฑล  
(กํ า จัด วัชพืช ในคลองบางขนากและ  
คลองประเวศน์บุรรีมย)์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗๙๙,๐๐๐ ๗๙๙,๐๐๐ 

 
 



 ๔ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๒๐. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําร ิ 
(ดา้นปาไม้่ ) อาํเภอแสวงหา จงัหวดัอา่งทอง 

กรมปาไม้่  
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๗๘๒,๐๐๐ ๒๘๒,๐๐๐ 

๒๑. โคร งการพัฒนาพื้นที่ ป าขุ นแม่ กวง่ อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

กรมปาไม้่  
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๒,๖๐๖,๖๐๐ ๒,๖๐๖,๖๐๐ 

๒๒. โครงการพฒันาฟ้ืนฟูปาไมบ้า้นหว้ยตาเปอะ่

แ ล ะพื้ นที่ ลุ่ ม น้ํ าห้ วยบางทรายตอนบน  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอคําชะอ ี 
และอาํเภอดงหลวง จงัหวดัมกุดาหาร 

กรมปาไม้่  
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
สงแวดล้อมิ่  

๓,๓๖๔,๔๐๐ ๑,๕๗๕,๐๐๐ 

๒๓. โค ร งกา รศู นย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖,๖๘๙,๕๐๐ ๓,๔๒๒,๕๐๐ 

๒๔. โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารเิน่ืองใน
โอกาส            พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา            ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม 
๒๕๕๔ 

สาํนักงาน กปร. ๒๑,๗๙๑,๐๐๐ ๒๑,๗๙๑,๐๐๐ 

๒๕. โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมัน่คง  
พื้นที่ชายแดนอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน และจงัหวดัเชยีงใหม ่

กองทพัภาคที ่๓ 
กองทพับก 

๔,๙๕๔,๓๖๖ ๑,๔๔๙,๘๗๔ 

๒๖. โครงการปรับปรุ งอาคารเรือนรับรอง  
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัด
นราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๘,๕๐๐,๐๐๐ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ 

 



 ๕ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กจกรรมิ  หนวยงานท่ี่  

รบัผดชอบิ  

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมตั ิ  
(บาท) 

๒๗. โครงการพิธีเปิดอาคารสํานักงานโครงการ  
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(สาํนักงานมลูนิธ ิ
ชยัพฒันา และสาํนกังาน กปร.) 

สาํนักงาน กปร. ๕,๖๗๗,๖๕๐ ๕,๖๗๗,๖๕๐ 

รวม
ทัง้สนิ้  

๒๗  โครงการ 
 ๒๘๔,๒๖๓,๐๑๖ ๒๗๐,๐๔๕,๕๒๔ 

 
 
 
 


