
รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๖๔ 
 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๔ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
วันที่เสนอ กปร. ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๓ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๒๘๒,๗๙๔,๒๗๑ บาท 
วันที่อนุมัติ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๕๗๗,๑๓๘,๔๖๑ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่
ลุ่ม นํ้าแม่หลองอัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ 
อําเภออมก๋อย  จั งหวัด เชียงใหม่  (จัดหาน้ํ า
สนับสนุนโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน
บางกอก เชฟ แชริตี้) 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๖,๘๐๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการจั ดห าน้ํ า ให้ ศู นย์ ก ารเรี ยนตํ ารวจ
ตระเวนชายแดน ใต้ร่มพระบารมี ตําบลบ้านค้อ 
อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓. โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า ง ระบบ ส่ งน้ํ าอ่ า ง เก็ บ น้ํ า
ห้ ว ย วั ง เงี ย งอั น เนื่ อ งม าจ ากพ ระราชดํ า ริ 
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๘,๑๗๓,๐๐๐ ๓๘,๑๗๓,๐๐๐ 

๔. โค ร ง ก า ร พั ฒ น าพื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ ห น อ ง อึ่ ง
อัน เน่ืองมาจากพระราชดํ าริ (อาคารกั้นน้ํ า
หนองอึ่ง) อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการฝายทดน้ําบ้านบึงหล่มพร้อมระบบส่งน้ํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๖๐,๓๕๖,๐๐๐ ๒๔,๓๘๗,๑๐๐ 

๖. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ํา
คลองอ้ ายแดงอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ 
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๖,๕๐๐,๐๐๐ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ 

๗. โครงการระบบสูบน้ํ าโรงเรียนตํ ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านท่าวังหินอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๐,๒๑๐,๐๐๐ ๑๐,๒๑๐,๐๐๐ 

๘. โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําปีแนมูดอ
อัน เน่ื องมาจากพระราชดํ าริ  พร้อมอาคาร
ประกอบ อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๕,๑๙๓,๐๐๐ ๑๕,๑๙๓,๐๐๐ 

 
 



 ๒

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๙. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดําริ กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๕,๔๐๔,๑๓๓.๐๕ ๒,๕๘๓,๔๗๘ 

๑๐. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๑๔๐,๐๒๕ ๒,๘๗๑,๐๒๕ 

๑๑. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริพื้นที่
ภาคเหนือ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๙๑๕,๘๒๐ ๑,๒๙๒,๗๖๐ 

๑๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๒๙๕,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๑๓. โครงการปลูกป่าสร้างรายได้ อันเนื่องมาจาก
พ ระราชดํ าริ  สม เด็ จพ ระก นิษ ฐาธิ ราช เจ้ า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในพื้นที่ จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๙๓๐,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ 

๑๔. โครงการสถานี พั ฒ นาการ เกษตรที่ สู งต าม
พระราชดําริ พื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ สถานี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๕๓,๘๒๗,๔๘๙.๗๕ ๑๙,๓๘๐,๓๓๕ 

๑๕. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ดอยยาว 
ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อําเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔๙๕,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ 

 
 
 



 ๓

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๕,๒๖๘,๕๘๐ ๑,๑๒๗,๒๙๐ 

๑๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวิน
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ  อํ าเภอแม่ วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๐๘๒,๙๐๐ ๑,๑๙๐,๑๐๐ 

๑๘. โครงการอ นุ รักษ์ ฟื้ นฟู สภาพป่ าและพัฒนา
คุณภาพชีวิตบ้านนาศิริอันมาจากพระราชดําริ 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๔๑๒,๕๐๐ 

๑๙. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการปลูกหวาย
และไผ่ตามพระราชดํ าริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๕๔๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ 

๒๐. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว อําเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๗๓๓,๘๐๐ ๑,๑๑๓,๘๐๐ 

๒๑. โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร อําเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๓๗๘,๘๐๐ ๘๕๓,๘๐๐ 

๒๒. โครงการอนุ รักษ์ แหล่งพันธุกรรมไม้ สักและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ําของ-
ลุ่มน้ําปายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๗,๗๗๗,๒๕๐ ๒,๒๑๑,๙๕๐ 

 
 
 



 ๔

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๓. โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ํา
ห้วยนํ้ารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๗๐๗,๕๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

๒๔. โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒,๓๔๐,๐๐๐ ๑,๑๕๗,๕๐๐ 

๒๕. โครงการศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
จังหวัดปัตตานี(กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและ
อนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง) 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๙,๕๔๓,๐๐๐ ๔,๓๒๖,๔๐๐ 

๒๖. โค ร ง ก า ร ฟื้ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ป่ า ทุ่ ง ท ะ เล
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๘๒๒,๒๐๐ ๖๗๒,๒๐๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๓๙,๐๐๐ ๒๐๕,๐๐๐ 

๒๗. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
และการส่งเสริมอาชีพราษฎรบริเวณรอบศูนย์
การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อําเภอชะอวด  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๘๙๔,๔๔๐ ๘๐๔,๘๔๐ 

๒๘. โครงการปรับปรุงพันธุ์  ทดสอบพันธุ์ ไก่อู่ ติ ง
อั น เนื่ อ งมาจากพ ระราชดํ าริ  อํ า เภอรามั น 
จังหวัดยะลา 

กรมปศุสัตว ์
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๗๙๙,๔๖๘ ๗๙๙,๔๖๘ 

 
 
 
 



 ๕

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๙. โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดําริ 
อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

กรมปศุสัตว ์
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๖๓๔,๔๓๖ ๑,๖๓๔,๔๓๖ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๘๒,๐๘๕ ๒๘๒,๐๘๕ 

  กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๙๑,๕๐๐ ๔๗๙,๕๐๐ 

๓๐. โครงการศู น ย์ ศึ ก ษ าก ารพั ฒ น าพิ กุ ลท อ ง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (แผนงานขยายผล
การพัฒนาและแผนงานการบริหารจัดการ ) 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒,๑๑๗,๖๐๒ ๑,๕๑๓,๖๔๒ 

๓๑. โค รงก าร ศู น ย์ ภู ฟ้ าพั ฒ น าอั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (แผนงานด้าน
การเกษตร และแผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม) 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๙๓๕,๐๐๐ ๙๓๕,๐๐๐ 

  กรมกรมการข้าว 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๓๐๘,๐๐๐ ๑,๒๓๓,๐๐๐ 

  กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

  กรมปศุสัตว ์
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๑๖๘,๙๐๐ ๑,๐๘๔,๐๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๔๙๐,๖๐๐ ๓,๒๙๔,๖๐๐ 

 
 
 
 
 



 ๖

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าห้วยบางทรายตอนบน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดงหลวง 
และอําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวดัมุกดาหาร 
กระทรวงมหาดไทย 

๕,๗๔๖,๔๐๐ ๔,๙๗๑,๔๕๐ 

๓๓. โครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานขุนด่าน
ปราการชลระยะที่ ๒ (ต่อเนื่อง) อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก 

กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม 

๑๙,๘๘๒,๓๒๐ ๑๙,๘๘๒,๓๒๐ 

๓๔. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ลุ่ม
น้ําป่าสัก อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

จังหวดัลพบุร ี
กระทรวงมหาดไทย 

๔,๑๒๑,๐๐๐ ๔,๑๒๑,๐๐๐ 

๓๕. โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๗๘๐,๐๐๐ ๖๐๔,๘๐๐ 

๓๖. โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวราราม
วรมห าวิห ารอั น เนื่ อ งม าจ ากพ ระราชดํ าริ 
จังหวัดชลบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๕,๔๘๓,๐๔๙ ๔,๖๘๘,๒๙๙ 

  กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๓๙,๐๐๐ ๓๓๙,๐๐๐ 

  กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

  สํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔๖๑,๙๕๓ ๔๖๑,๙๕๓ 

  กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข 

๔๐๓,๘๕๐ ๔๐๓,๘๕๐ 

 



 ๗

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๓๗. โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๗๕,๑๙๐ ๒๗๕,๑๙๐ 

  กรมป่าไม้        
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓๒,๔๔๖,๐๐๐ ๓๒,๔๔๖,๐๐๐ 

๓๘. โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. ๕,๑๐๒,๖๐๐ ๕,๑๐๒,๖๐๐ 

รวม
ทั้งสิ้น ๓๘  โครงการ  ๓๘๔,๘๗๑,๘๙๐.๘๐ ๒๘๒,๗๙๔,๒๗๑ 

 
 
 
 
 


