
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ประจาํปี  ๒๕๕๓ 
 

ครัง้ท่ี ๗/๒๕๕๓ วงเงินท่ีอนุมติัไปแล้ว  ๑,๓๙๓,๙๗๔,๑๐๙ บาท 

วนัท่ีเสนอ กปร. ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ วงเงินอนุมติัครัง้น้ี  ๔๖๘,๙๓๑,๕๐๓ บาท 

วนัท่ีอนุมติั ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คงเหลืองบประมาณ  ๔๓๗,๐๙๔,๓๘๘ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครัง้น้ี 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๑. โครงการพฒันาแหลง่น้ํา บา้นทบัศลิา อําเภอเมอืง 
จงัหวดักาญจนบุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๘๔๕,๐๐๐ ๓,๘๔๕,๐๐๐ 

๒. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าอ่าง
เก็บน้ําลําพอก บ้านกางของ อําเภอศีขรภูม ิ
จงัหวดัสรุนิทร ์

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๙,๒๐๐,๐๐๐ ๑๙,๒๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการก่อสรา้งสถานีสบูน้ําดว้ยไฟฟ้าอ่างเกบ็
น้ําลําพอก บา้นระเวยีง อําเภอศขีรภูม ิจงัหวดั
สรุนิทร ์

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๗,๘๐๐,๐๐๐ ๒๗,๘๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการฝายหว้ยน้ํารใีหญ่ ๑ พรอ้มระบบสง่น้ํา 
อาํเภอทา่ปลา จงัหวดัอุตรดติถ ์

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๕,๙๖๔,๖๐๐ ๓๕,๙๖๔,๖๐๐ 

๕. โครงการจัดหาน้ําให้ราษฎรอําเภอนาเชือก 
(กิจกรรมขุดสระเพื่อการเกษตร )  อําเภอ  
นาเชือก จงัหวดัมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม 
กระทรวงมหาดไทย 

๖,๒๕๘,๐๐๐ ๖,๒๕๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๖. โครงการจัดหาน้ําให้โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนพลเอกนวล - คุณหญงิบานชืน่ จนัทรต์ร ี
อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๙,๑๔๖,๐๐๐ ๙,๑๔๖,๐๐๐ 

๗. โครงการจดัหาน้ําให้ราษฎรตําบลกะรุบี และ
ตํ า บ ลต ะ โ ล ะ ดื อ ร า มัน อัน เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชดาํร ิ อาํเภอกะพอ้ จงัหวดัปตัตานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๙,๕๒๔,๐๐๐ ๒๙,๕๒๔,๐๐๐ 

๘. โครงการฝายคลองบุตรหลาน อําเภอธารโต 
จงัหวดัยะลา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๕,๙๗๗,๐๐๐ ๒๕,๙๗๗,๐๐๐ 

๙. โครงการจดัหาน้ําเพื่อสนับสนุนฟาร์มตวัอย่าง
ตามพระราชดําริหนองลาด  อํ า เภอค่ าย
บางระจนั และอาํเภอทา่ชา้ง จงัหวดัสงิหบ์ุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๕,๘๔๗,๘๐๐ ๕,๘๔๗,๘๐๐ 

๑๐. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบชลประทาน
เพื่อการทํานาบา้นปะลุกา บา้นโคกละไม และ 
บา้นโคกมอืบา อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๔,๙๔๙,๐๐๐ ๒๔,๙๔๙,๐๐๐ 

๑๑. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบชลประทานเพื่อ
การทํานาบ้านชุมบก อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๒. โครงการแก้ไขปญัหาน้ําท่วมพื้นที่การเกษตร
ตําบลเกาะสะท้อน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการปรบัปรุงสระเก็บน้ําและระบบประปา 
โรงเรียนร่มเกล้าอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 
อาํเภอยีง่อ จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๓,๗๓๐,๐๐๐ ๑๓,๗๓๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบชลประทาน
เพื่อการทํานาบ้านบอฆอ  อํา เภอตากใบ 
จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๓,๘๓๕,๐๐๐ ๒๓,๘๓๕,๐๐๐ 

 



 ๓ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๑๕. โครงการปรบัปรุงสถานีสูบน้ําและระบบส่งน้ํา
บ้านหัว เขาอัน เ น่ืองมาจากพระราชดํ าร ิ 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๗,๓๗๓,๐๐๐ ๓๗,๓๗๓,๐๐๐ 

๑๖. โครงการระบบส่งน้ําอาคารอดัน้ําบา้นหว้ยไทร
งามอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอกระบุร ี
จงัหวดัระนอง 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๒,๕๑๐,๐๐๐ ๒๒,๕๑๐,๐๐๐ 

๑๗. โครงการสถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่ง
น้ํ าตํ าบลแม่ เจ้าอยู่หัว  อํ า เภอเชียร ใหญ่  
จงัหวดันครศรธีรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓๑,๕๐๐,๐๐๐ ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๑๘. โครงการพ ัฒนาการเกษตรลุ ่ม น้ําแม่ลอบ
ตามพระราชดําร ิ อําเภออมก๋อย  จ ังหว ัด
เชียงใหม่ 

กรมวชิาการเกษตร ๖๒๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ 

 กรมสง่เสรมิ
การเกษตร 

๑,๓๙๑,๘๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ 

 กรมการขา้ว ๙๙๔,๗๘๐ ๗๑๗,๓๙๐ 

 กรมปศุสตัว ์ ๔๕๐,๘๐๐ ๓๑๕,๘๐๐ 

 สาํนกังานเศรษฐกจิ
การเกษตร 

๕๐,๐๐๐ - 

 กรมประมง
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๑๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ 

 กรมปา่ไม ้
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑,๖๘๓,๐๐๐ - 
 

๑๙. โครงการขยายผลการเกษตรทฤษฎีใหม่อัน
เ น่ืองมาจากพระราชดําริ  อํา เภอเขาวง  
จงัหวดักาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์
กระทรวงมหาดไทย 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๖๗๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการศูนย์เรยีนรู้การพฒันางานด้านป่าไม้
ท่าสว่างอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอ
เมอืง จงัหวดัสรุนิทร ์

กรมปา่ไม้
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๓,๑๓๕,๐๐๐ ๒,๒๗๕,๕๐๐ 



 ๔ 

 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๒๑. โครงการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่บรเิวณ
เขานางพนัธุรตั (เขาเจา้ลายใหญ่) อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิอาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุร ี

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๒,๐๗๑,๐๘๐ ๑,๐๓๗,๐๘๐ 

๒๒. โครงการดูแลรกัษาป่าไมบ้รเิวณป่าละอูบน
และเขาพะเนินทุ่งอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
อําเภอแก่งกระจาน จงัหวดั เพชรบ ุร  ีและ
อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๔,๖๓๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ 

๒๓. โครงการทับทิมสยาม ๐๗ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ อาํเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ 

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๓,๐๘๓,๐๐๐ ๒,๘๘๘,๐๐๐ 

๒๔. โครงการทบัทมิสยาม ๐๖ (สถานีเพาะเลีย้งสตัวป์า่
จุฬาภรณ์)  อาํเภอขขุนัธ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๓,๕๒๘,๐๐๐ ๒,๕๐๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๒๕. โครงการพฒันาและรณรงคก์ารใชห้ญ้าแฝกอนั
เ น่ืองมาจากพระราชดําริ (แผนงานด้าน
การศกึษา วจิยั และแผนงานดา้นการส่งเสรมิ
ประชาสมัพนัธ์) 

กรมพฒันาทีด่นิ ๒,๐๑๕,๒๖๐ ๑,๖๕๐,๒๖๐ 
 กรมชลประทาน ๒,๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ 
 กรมวชิาการเกษตร

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗๕,๙๖๐ ๗๐,๙๖๐ 

 กรมปา่ไม ้ ๘,๔๐๐,๐๐๐ ๔,๔๔๐,๐๐๐ 
 กรมอุทยาน

แหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๘,๒๕๐,๐๐๐ ๔,๑๒๕,๐๐๐ 

 มหาวทิยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

 มหาวทิยาลยัเกษตร
ศาสตร ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

๘,๐๓๕,๑๙๕ ๖,๕๔๔,๑๙๕ 

 สาํนักงาน
ประสานงาน

โครงการพฒันา
ดอยตงุ            

(พืน้ท่ีทรงงาน)      
อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ/

มลูนิธิแม่ฟ้าหลวง 

๒,๒๐๐,๘๒๔ ๑,๕๑๘,๒๐๔ 

๒๖. โครงการ ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝ ัง่ทะเลอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิจงัหวดัปตัตานี และ 
จงัหวดันราธวิาส 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๔,๘๖๘,๐๘๒ ๒๔,๘๖๘,๐๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๒๗. โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดาํรบิา้นปา่คา อําเภอโกสมัพนีคร และ
อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร 

กรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป์า่ 
และพนัธุพ์ชื
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๔,๑๙๔,๐๐๐ ๑,๘๖๒,๕๐๐ 

 กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๙๒๒,๐๐๐ ๑๑,๑๒๔,๐๐๐ 

๒๘. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้ว ัดและ
กระบวนการมาตรฐานในการประเมินองค์กร
ธุรกจิตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

สาํนักงาน กปร. ๑,๒๔๘,๕๐๐ ๑,๒๔๘,๕๐๐ 

๒๙. โครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณหนองอึ่ งอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร 

จงัหวดัยโสธร 
กระทรวงมหาดไทย 

๑๕,๐๗๙,๕๐๐ ๖,๐๕๓,๘๐๐ 

๓๐. โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ของ
สาํนกังาน กปร. 

สาํนักงาน กปร. ๒,๔๙๐,๙๐๐ ๒,๔๙๐,๙๐๐ 

๓๑. โครงการจดัแสดงนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรติ
ในลกัษณะถาวร ณ ศนูยส์ารสนเทศ สาํนักราช
เลขาธกิาร ศาลายา จงัหวดันครปฐม 

สาํนักงาน กปร. ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๒. โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภู เขาอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิจงัหวดัเชยีงใหม่ และ 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 

กองทพับก ๔๒๗,๗๒๐ ๔๒๗,๗๒๐ 

 กองทพัภาคที ่๓ 
กระทรวงกลาโหม 

๔,๙๙๖,๐๐๐ ๔,๓๗๘,๗๐๐ 

๓๓. โครงการผลติและเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การ
จดัทําเวบ็ไซต์ www.ourking.in.th “ลา้นภาพ 
ลา้นถอ้ยคาํ ลา้นเรื่องราว ทีเ่ล่าขานงานของใน
หลวง” 

สาํนักงาน กปร. ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 



 ๗ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๓๔. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (แผนงานฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานศกึษาและพฒันา แผนงานขยายผลและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนงานส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม และแผนงาน
บรหิารโครงการ) อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุร ี

ศนูยอ์าํนวยการ
โครงการพฒันา 
กองบงัคบัการฝึก

พเิศษ 
กองบญัชาการ
ตาํรวจตระเวน
ชายแดน 

สาํนักงานตาํรวจ
แห่งชาติ 

๕,๓๓๔,๕๗๓ ๕,๓๓๔,๕๗๓ 

๓๕. โครงการสง่เสรมิกจิกรรมโรงเรยีนวฒันธรรมชน
เผ่ า เด็กกํ าพร้า  (หลัก  ๖๗ )  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (กิจกรรมอบรม
หลกัสตูรวชิาชพีชา่งระยะสัน้) 

สาํนกังาน
คณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๙๔,๙๓๙.๙๐ ๙๔,๙๓๙ 

๓๖. โครงการจดัการองค์ความรู้พระราชดําริและ
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิระยะที ่๒ 

สาํนักงาน กปร. ๗๙๘,๐๐๐ ๗๙๘,๐๐๐ 

รวม
ทัง้ส้ิน 

๓๖  โครงการ 
 ๕๐๓,๔๙๓,๓๑๓.๙๐ ๔๖๘,๙๓๑,๕๐๓ 

 
 
 

 476,262,66๑๐/๒๕๕๐ 


