
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๖๓ 
 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๓ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
วันที่เสนอ กปร. ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๗๒๔,๑๖๖,๒๒๒ บาท 
วันที่อนุมัติ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๗๗๕,๘๓๓,๗๗๘ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา โรงเรียนแม่ออน
วิทยาลัย อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการปรับปรุงสระเก็บนํ้าโรงเรียนหมู่บ้าน
สหกรณ์ ๒ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงสําโรงกระจาย พร้อม
อาคารประกอบ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๐,๒๐๐,๐๐๐ ๔๐,๒๐๐,๐๐๐ 

๔. โครงการอาคารบังคับนํ้าวังคางฮูง ตําบลวังทอง 
อําเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๒,๘๙๘,๐๐๐ ๔๒,๘๙๘,๐๐๐ 

๕. โครงการจัดหานํ้าช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการฝายบ้านทรัพย์ทวีพร้อมระบบส่งน้ํ า 
อําเภอละแม จังหวัดชุมพร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๕,๖๑๒,๐๐๐ ๓๕,๖๑๒,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดหาแหล่งน้ําช่วยเหลือศูนย์การเรียนรู้
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ 

๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๘,๓๓๐,๖๐๐ ๑๖,๙๘๘,๖๐๐ 

 



 ๒

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๙. โครงการอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดลอ้ม

นานาชาติสิรินธร  
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

๒๕,๘๔๕,๖๘๒ ๑๙,๑๖๐,๗๓๐ 

๑๐. โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดําริ อําเภอปวกแดง จังหวัดระยอง 

กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๕๔๐,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ 

  กรมส่งเสริม
การเกษตร  

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๐๐๑,๔๙๕ ๑,๐๐๑,๔๙๕ 

  กรมปศุสัตว์  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘๔๖,๖๔๕ ๘๔๖,๖๔๕ 

  กรมประมง  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๕๕๒,๓๗๐ ๑,๕๕๒,๓๗๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘๒๔,๘๐๐ ๘๒๔,๘๐๐ 

  กรมการข้าว  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘๗๗,๐๐๐ ๘๗๗,๐๐๐ 

๑๑. โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้
อัน เน่ืองมาจากพระราชดํ าริ (แผนงานการ
ดําเนินงานบริหารจัดการโครงการ) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๗๖,๔๔๒,๐๑๕ ๖๖,๔๓๘,๐๘๕ 

๑๒. โค ร ง ก า ร ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ภู พ า น
อั น เนื่ อ งม าจากพ ระราชดํ าริ  อํ า เภอ เมื อ ง 
จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๙๒,๐๓๔,๗๕๐.๕๑ ๗๖,๗๘๖,๙๐๒ 

๑๓. โครงการ ศูนย์ ศึ กษ าการพั ฒ นาห้ วยท ราย
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ  อํ า เภอชะอํ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ 

กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน    
สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ 

๕๖,๒๐๑,๗๒๓ ๕๓,๖๒๓,๔๕๐ 



 ๓
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๔. โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๗๗,๕๑๔,๐๒๘ ๖๔,๓๙๐,๕๕๔ 

๑๕. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอท่ าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๘,๕๘๖,๒๔๔ ๒๘,๐๗๖,๖๔๔ 

๑๖. โค รงก าร ศู น ย์ ศึ ก ษ าก ารพั ฒ น าพิ กุ ลท อ ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหาร
จัดการองค์กรและแผนงานขยายผลการพัฒนา) 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๕๐,๕๙๔,๓๙๗.๓๖ ๔๕,๐๑๕,๔๔๓ 

๑๗ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(แผนงานบริหารจัดการโครงการ) อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๓,๙๙๕,๖๐๐ ๑๒,๔๕๕,๖๐๐ 

๑๘ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงานบริหาร
จัดการโครงการ ) อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘,๙๗๓,๓๑๐ ๘,๓๖๓,๓๑๐ 

๑๙ โครงการพัฒนาเบ็ ด เสร็จ ลุ่มน้ํ าสาขาแม่ปิ ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานบริหาร
จัดการโครงการ ) อํ าเภอจอมทอง  จั งห วัด
เชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘,๘๗๑,๔๐๐ ๖,๑๗๖,๔๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๙๑๗,๙๒๐ ๒,๔๗๙,๙๒๐ 

  กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๘๗๘,๐๐๐ ๑,๓๑๔,๖๐๐ 

 
 
 
 
 
 



 ๔

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๐ โครงการศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงานบริหาร
จัดการโครงการ) อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๙,๒๙๖,๗๗๐ ๙,๒๙๖,๗๗๐ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ 

  กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๕๘๑,๐๐๐ ๒,๕๘๑,๐๐๐ 

  สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย  
กระทรวงศึกษาธิการ

๘๑,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐ 

  กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

๓๗๐,๐๐๐ ๓๗๐,๐๐๐ 

๒๑ โครงการศู นย์ ภู ฟ้ าพั ฒ นาอั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๕๕,๓๙๘,๙๐๐ ๓๙,๐๐๐,๑๓๐ 

  กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

  กรมการข้าว  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๓๐๘,๐๐๐ ๑,๒๑๘,๐๐๐ 

  กรมปศุสัตว์  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๐๙,๓๙๐ ๒๐๙,๓๙๐ 

  กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล  

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๘,๒๓๓,๒๐๐ ๓,๐๘๗,๔๕๐ 

 



 ๕

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๑๘๗,๒๐๐ ๓,๑๘๗,๒๐๐ 

๒๒ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ (แผนงานการดําเนินงานบริหาร
จัดการโครงการ) อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๓,๒๒๑,๕๕๐ ๙,๙๕๔,๕๕๐ 

๒๓ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําห้วยบางทรายตอนบน
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง 
และอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวดัมุกดาหาร  
กระทรวงมหาดไทย 

๗,๖๖๓,๒๐๐ ๕,๔๗๓,๒๕๐ 

๒๔ โค ร งก า ร ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร เก ษ ต ร ภู สิ ง ห์
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ  อํ าเภอภู สิ งห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๐,๑๙๙,๑๓๓ ๑๘,๐๑๔,๒๓๓ 

๒๕ โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

จังหวัดกาฬสินธุ์  
กระทรวงมหาดไทย 

๒,๕๑๓,๖๑๙ ๒,๕๑๓,๖๑๙ 

๒๖ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี (โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี) 

ศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ 

กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน    
สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ 

๗,๗๘๑,๓๘๔ ๕,๕๐๑,๓๘๔ 

๒๗ โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๓,๓๗๘,๒๓๖ ๙,๑๔๔,๘๒๘ 

๒๘ โครงการจัดซื้อเรือพาดหางพร้อมเครื่องยนต์เพื่อ
ใช้ปฏิบัติงานลาดตระเวน อําเภอธารโต จังหวัด
ยะลา 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๔๓๐,๐๐๐ ๒,๔๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๙ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (แผนงานด้านการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์) 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐ 

  กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๘,๑๘๕,๐๐๐ ๒๘,๑๘๕,๐๐๐ 

๓๐. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. ๒๙,๘๐๒,๘๗๐ ๒๙,๘๐๒,๘๗๐ 

รวม
ทั้งสิ้น ๓๐  โครงการ  ๘๒๑,๑๙๕,๔๓๑.๘๗ ๗๒๔,๑๖๖,๒๒๒

 


