
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

ประจาํปี  ๒๕๕๓ 
 

ครัง้ท่ี ๙/๒๕๕๓ วงเงินท่ีอนุมติัไปแล้ว  ๒,๑๘๕,๘๕๑,๕๗๙ บาท 

วนัท่ีเสนอ กปร. ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วงเงินอนุมติัครัง้น้ี  ๑๕๔,๔๐๑,๒๒๗ บาท 

วนัท่ีอนุมติั ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คงเหลืองบประมาณ  ๓,๒๗๗,๑๙๔ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครัง้น้ี 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๑. โครงการระบบระบาย น้ํ าพรุ โ ต๊ ะแดงอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร(ิกจิกรรมงานคนักัน้น้ํา
บ้านโคกไผ่ ตําบล พร่อน – ปลกัปลา และตําบล
โฆษติ อาํเภอตากใบ) จงัหวดันราธวิาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๗,๓๑๓,๐๐๐ ๑๗,๓๑๓,๐๐๐ 

๒. โครงการงานจดัหาน้ําสนับสนุนโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ์๓๐ ฝายแมแ่หลงหลวง พรอ้ม
ระบบสง่น้ํา อาํเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม ่

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๘,๘๖๑,๐๐๐ ๘,๘๖๑,๐๐๐ 

๓. โครงการขุดลอกบึงแพงพร้อมปรับปรุงระดับ
อาคารระบายน้ําล้น อําเภอโกสุมพสิยั จงัหวดั
มหาสารคาม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗,๙๙๙,๙๐๐ ๗,๙๙๙,๙๐๐ 

๔. โครงการจดัหาน้ําเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ําบ้าน
หนองเสอื (ระบบผนัน้ําอ่างเกบ็น้ําหว้ยผาก – อ่าง
เก็บน้ําบ้านหนองเสือ) อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุร ี

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๘,๗๓๐,๐๐๐ ๑๘,๗๓๐,๐๐๐ 

๕. โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําหนองแคนพร้อม
ระบบกระจายน้ํ า  อํ าเภอคํ าชะอี  จังหวัด
มกุดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗,๙๓๖,๐๐๐ ๗,๙๓๖,๐๐๐ 

๖. โครงการจดัหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านวงัเวิน  
อาํเภอคาํตากลา้ จงัหวดัสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๘,๑๑๓,๐๐๐ ๒๘,๑๑๓,๐๐๐ 

 



 ๒ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๗. โครงการปรบัปรุงอ่างเกบ็น้ําหว้ยบ่อแก อําเภอ
คาํเขือ่นแกว้ จงัหวดัยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๐,๑๒๒,๐๐๐ ๑๐,๑๒๒,๐๐๐ 

๘. โครงการก่อสรา้งสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ําบ้านปลาอีด อําเภอคําเขื่อนแก้ว 
จงัหวดัยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๑,๒๓๘,๐๕๐ ๒๑,๒๓๘,๐๕๐ 

๙. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเ น่ืองมาจากพระราชดําร ิ
อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุร ี(งานตกแต่ง
ภายในศนูยบ์รกิารวชิาการ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๑๑,๗๘๒,๐๐๐ ๑๑,๗๘๒,๐๐๐ 

๑๐. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ(แผนงานวจิยั คน้ควา้ 
ทดลองและพัฒนาด้านขยายผล  และงาน
อาํนวยการ) อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๘,๓๑๐,๕๐๐ ๓,๙๔๔,๐๐๐ 

๑๑. โครงการศูนย์เรยีนรูก้ารเกษตรแบบพึง่พาตนเอง
บา้นเนินขามอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอ
เนินขาม จงัหวดัชยันาท 

สาํนกังานเกษตร
และสหกรณ์จงัหวดั

ชยันาท 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๓,๑๕๔,๙๘๐ ๒,๙๐๖,๔๓๐ 

๑๒. โครงการศูนย์บริการข้าวครบวงจรในศูนย์
ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กรมการขา้ว 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๗๕๕,๖๖๐ ๗๑๖,๔๖๐ 

๑๓. โครงการศูนย์พฒันาปศุสตัว์ตามพระราชดําร ิ
อาํเภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย (กจิกรรมปศุสตัว)์ 

กรมปศุสตัว ์
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๔,๑๑๗,๗๑๐ ๓,๙๑๘,๗๑๐ 

๑๔. โครงการพฒันาคุณภาพชวีติราษฎรและฟ้ืนฟู
ป่ า ต้ น น้ํ า ลํ า ธ า ร  บ้ า นห้ ว ยหยวก  ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีอาํเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 

กรมปา่ไม้
กระทรวง
ทรพัยากร-

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๒,๔๒๕,๐๐๐ ๑,๘๔๕,๐๐๐ 

 
 



 ๓ 

ลาํดบั
ท่ี 

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ี 

รบัผิดชอบ 

งบประมาณท่ีขอ 
รบัการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ท่ีอนุมติั  
(บาท) 

๑๕. โครงการการดําเนินงานตัวชี้ว ัดโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

กรมพฒันาทีด่นิ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 

 กรมวชิาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๑๖. โครงการอพยพราษฎรบ้านโนนป่าก่อ ตําบล
บ้านเหล่า อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
(เพิม่เตมิ) 

จงัหวดัมกุดาหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

๗๐๘,๑๔๓ ๗๐๘,๑๔๓ 

๑๗. โครงการหว้ยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
อําเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบุร ี(แผนงาน
พฒันาแหลง่น้ําและบรหิารโครงการ) 

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

๒,๘๓๐,๐๐๐ ๒,๘๓๐,๐๐๐ 

๑๘. โครงการฟารม์ตวัอย่างตามพระราชดําร ิบา้นปิยา 
หมู่ที ่๓ ตําบลปิยามุมงั อําเภอยะหริง่ จงัหวดั
ปตัตานี (กจิกรรมขยายเขตไฟฟ้า) 

กองศลิปาชพี 
สาํนักราช
เลขาธิการ 

๓,๑๕๐,๐๑๒.๖๘ ๓,๑๕๐,๐๑๒ 

๑๙. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําร ิ 
บ้านควนหรัน หมู่ที่ ๒ ตําบลเปียน อําเภอ
สะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา (กจิกรรมขยายเขต
ไฟฟ้า) 

กองศลิปาชพี 
สาํนักราช
เลขาธิการ 

๑,๖๐๗,๕๒๒.๙๕ ๑,๖๐๗,๕๒๒ 

รวม
ทัง้ส้ิน 

๑๙  โครงการ 
 ๑๕๙,๘๓๔,๔๗๘.๖๓ ๑๕๔,๔๐๑,๒๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 476,262,66๑๐/๒๕๕๐ 


