
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๖๓ 
 

ครั้งที ่ ๕/๒๕๖๓ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
วันที่เสนอ กปร. ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๑๗๓,๔๗๒,๓๑๐ บาท 
วันที่อนุมัติ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ คงเหลืองบประมาณ  ๒๑,๑๖๔,๘๙๙ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการปรับปรุงระบบส่งนํ้าอ่างเก็บน้ําห้วยหินฝน 
จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิ
ชัยพัฒนา อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๕๒๓,๐๐๐ ๕๒๓,๐๐๐ 

๒. โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยแม่สําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๑๒๐,๐๐๐ 

๓. โครงการอ่างเก็บน้ําคลองน้ําขาวอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๔,๗๘๗,๐๐๐ ๒๔,๗๘๗,๐๐๐ 

๔. โครงการก่อสร้างฝายห้วยนํ้าอุ่นพร้อมระบบส่งน้ํา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าอุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๑๑๖,๔๐๐ ๗๕๖,๔๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการฝายบ้ านสบปื นพร้ อมระบบ ส่ งน้ํ า
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘,๔๖๗,๐๐๐ ๘,๔๖๗,๐๐๐ 

๖. โครงการแก้มลิงหนองฝายพร้อมอาคารประกอบ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอวาปีปทุม 
จังหวัดมหาสารคาม 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๓,๐๗๖,๐๐๐ ๑๓,๐๗๖,๐๐๐ 

๗. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมป่าไม้        
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๑,๙๑๐,๗๔๘.๓๐ ๑๖,๔๘๐,๑๒๓ 



 ๒
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๘. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๔๔๐,๐๐๐ ๑,๗๔๖,๐๐๐ 

๙. โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

กรมป่าไม้        
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔,๕๒๑,๐๐๐ ๒,๑๖๘,๘๐๐ 

๑๐. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ําและแหล่งอาหารช้างป่า 
ใน เขตรักษ าพั นธุ์ สั ตว์ป่ าบุณ ฑริก -ยอดมน 
เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ 
ทํ าลายทรัพย์ สินและพื ชผลทางการเกษตร
ของราษฎรอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗,๐๐๘,๐๐๐ ๓,๓๗๙,๐๐๐ 

๑๑. โครงการทหารพันธุ์ดี (ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ) 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กองทัพภาคที่ ๓    
กองทัพบก 

๒,๘๙๕,๘๔๕ ๒,๘๙๕,๘๔๕ 

๑๒. โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน  – ห้วยซั้ ว (หลัก  ๒๒ ) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔,๗๐๘,๖๐๐ ๓,๔๔๘,๒๐๐ 

๑๓. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๒,๑๐๙,๓๒๐.๒๒ ๑๐,๓๕๕,๒๙๑ 

๑๔. โครงการทหารพันธุ์ดีพื้นที่กองพลทหารราบที่ ๙ 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันตก อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

กองทัพภาคที่ ๑    
กองทัพบก 

๒๕,๓๙๓,๗๙๗ ๑๘,๓๑๑,๒๓๗ 

๑๕. โครงการดูแลเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง 
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

กองทัพภาคที่ ๔    
กองทัพบก 

๓,๓๐๙,๓๕๐ ๓,๓๐๙,๓๕๐ 

๑๖. โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล 
อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

กองทัพภาคที่ ๔    
กองทัพบก 

๑๖,๗๖๕,๕๔๐ ๑๔,๑๒๓,๕๓๐ 

๑๗. โครงการการนําจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้จากพ้ืนที่
พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ไปใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตร (ด้านการปลูกข้าว) 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๓,๕๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๘. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

๔,๐๑๕,๙๖๒ ๔,๐๑๕,๙๖๒ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๔๓๖,๐๐๐ ๓,๓๑๖,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ  ๒๑๕,๖๘๓,๕๖๒.๕๒ ๑๗๓,๔๗๒,๓๑๐ 
 
 


