
 รายงานสถานะการใช้งบประมาณ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

ประจําปี  ๒๕๖๕ 
 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร  ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
วันที่เสนอ กปร. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ วงเงินอนุมัติครั้งนี ้  ๘๓๙,๖๑๓,๕๓๘ บาท 
วันที่อนุมัติ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คงเหลืองบประมาณ  ๑,๔๖๐,๓๘๖,๔๖๒ บาท 

 
รายละเอียดโครงการ/งบประมาณครั้งนี ้

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑ โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ตาวพร้อมระบบส่งน้ํา
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๗,๖๒๗,๐๐๐ ๔๗,๖๒๗,๐๐๐ 

๒ โครงการปรับปรุงแหล่งนํ้าโครงการอนุรักษ์และ
ฟื้ น ฟู ส ภ าพ ป่ า ส ง ว น แ ห่ ง ช า ติ ป่ า กุ ย บุ รี
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลหาดขาม 
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการสนับสนุนระบบส่งน้ําแก่กลุ่มรวมพลัง
เกษตรอินทรีย์อัน เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ 
(ระยะที่ ๒) อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๐,๖๑๕,๐๐๐ ๓๐,๖๑๕,๐๐๐ 

๔ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี (งานปรับปรุงระบบบําบัด
น้ําเสียพร้อมอาคารประกอบ) 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๓,๔๓๐,๐๐๐ ๓๓,๔๓๐,๐๐๐ 

๕ โครงการอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

มูลนิธิอุทยาน
สิ่งแวดลอ้มนานาชาติ

สิรินธร  
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 

๒๐,๔๑๕,๔๘๓ ๒๐,๔๑๕,๔๘๓ 

๖ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู ส่ิงแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๒,๔๙๗,๗๐๐ ๒๐,๙๘๕,๘๐๐ 

 



 ๒

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๗ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
และการส่งเสริมอาชีพราษฎรบริเวณรอบศูนย์
การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี
ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ตามแนว
พระราชดํ าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อําเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๓๑๐,๓๐๐ ๑,๒๕๙,๗๐๐ 

๘ โครงการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ (ระยะที่ ๒) 
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

กรมส่งกําลังบํารุง 
ทหารอากาศ  

กองทัพอากาศ 

๕๓,๑๒๑,๓๐๐ ๕๓,๑๒๑,๓๐๐ 

๙ โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๗๑,๔๙๕,๗๘๙ ๖๖,๑๗๑,๗๘๙ 

๑๐ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘๑,๖๕๑,๒๓๐.๒๐ ๗๕,๒๒๗,๖๒๘ 

๑๑ โค รงก าร ศู น ย์ ศึ กษ าก ารพั ฒ น าห้ วยทราย
อั น เนื่ องมาจากพระราชดํ าริ  อํ า เภ อ ช ะอํ า 
จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดําริ 
กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน    
สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ 

๘๑,๒๐๕,๒๐๐ ๖๙,๗๒๕,๘๔๔ 

๑๒ โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๖๙,๕๗๒,๙๙๕ ๖๓,๑๖๔,๘๒๕ 

๑๓ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ อําเภอท่ าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๖,๗๖๓,๘๔๖ ๓๘,๗๙๖,๓๖๐ 

๑๔ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (แผนงานศึกษา วิจัย 
และทดสอบ) อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

กรมประมง 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๕๐,๑๕๐ ๒๐๘,๐๕๐ 

๑๕ โครงการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  (แผนงานขยายผลการ
พัฒนาและแผนงานบริหารจัดการองค์กร) อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส 

กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๕๗,๗๙๐,๗๔๗.๓๔ ๕๒,๖๒๔,๐๐๖ 



 ๓

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๑๖ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ ไม้
ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๖,๙๙๕,๖๖๒ ๑๓,๔๒๒,๘๖๒ 

๑๗ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘,๑๗๕,๒๕๐ ๗,๙๕๗,๘๕๐ 

๑๘ โครงการศูนย์ เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม
พระราชดําริ อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๓,๕๐๐,๘๓๗ ๙,๗๒๐,๘๓๗ 

๑๙ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปิงอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔,๘๔๗,๓๙๔ ๓,๓๕๗,๓๙๔ 

  กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑,๙๕๘,๐๐๐ ๑,๕๘๒,๐๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓,๔๒๐,๓๒๐ ๓,๑๐๘,๐๐๐ 

๒๐ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๙,๙๓๐,๘๘๘ ๖,๙๔๖,๓๖๘ 

๒๑ โค รงการ ศูนย์ ภู ฟ้ าพั ฒ นาอั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑๑๐,๐๗๐,๔๘๐.๓๖ ๒๗,๘๕๗,๘๘๗ 

๒๒ โค ร ง ก า ร ศู น ย์ พั ฒ น า ก า ร เก ษ ต ร ภู สิ ง ห์
อัน เน่ื อ งมาจากพระราชดํ าริ  อํ า เภอ ภู สิ งห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๑,๒๔๙,๖๐๐ ๑๙,๒๑๐,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๓ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 

ศูนย์อํานวยการ
โครงการพัฒนา 

ตามแนวพระราชดําริ 
กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน    
สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ 

๖,๒๖๖,๕๙๐ ๖,๒๖๖,๕๙๐ 

  กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๗๕,๐๐๐ ๒๗๕,๐๐๐ 

  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี (ราชบุรี) 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรม 

๑,๐๖๔,๕๖๘ ๑,๐๖๔,๕๖๘ 

  มหาวิทยาลัยศิลปกร 
เพชรบุรี  

กระทรวงการ
อุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรม 

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ 

  กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕๒๒,๒๘๐ ๕๒๒,๒๘๐ 

๒๔ โครงการพัฒ นาพื้ น ที่ บ ริ เวณ รอบวัดญ าณ
สั งว ร า ร าม ว รม ห าวิ ห า ร อั น เนื่ อ งม าจ าก
พระราชดําริ จังหวัดชลบุรี 

กรมอทุยานแหง่ชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔,๕๔๙,๔๘๐ ๓,๗๕๗,๔๘๐ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๑๐,๔๐๐ ๓๑๐,๔๐๐ 

  กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๒๗,๒๕๐ ๔๒๗,๒๕๐ 



 ๕
 

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

  กรมสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม

อัธยาศัย  
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๑,๓๑๖,๕๕๔ ๑,๓๑๖,๕๕๔ 

  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
กระทรวง

สาธารณสุข 

๑,๗๕๓,๔๔๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

๒๕ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตาม
พระราชดําริ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

กรมส่งเสริม
การเกษตร  

กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๘,๖๘๙,๙๕๑ ๗,๕๒๐,๔๕๑ 

  กรมพัฒนาที่ดิน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๔๘๙,๑๐๐ ๒๕๖,๗๐๐ 

  กรมปศุสัตว์  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๗๑๔,๒๘๕ ๘๒๔,๗๘๕ 

  กรมประมง  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๑,๕๘๙,๘๓๘ ๑,๐๑๔,๘๘๘ 

  กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒,๔๕๓,๗๐๐ ๕๐๑,๓๐๐ 

  กรมการข้าว  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๗๐๙,๕๖๐ ๕๓๕,๑๖๐ 

 
 
 
 
 



 ๖

ลําดับ
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที ่

รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ขอ 
รับการสนับสนุน 

(บาท) 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

๒๖ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๓๗,๘๒๔,๔๑๔ ๓๕,๐๓๓,๔๒๒

  กรมป่าไม ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๙๑๐,๐๐๐ ๘๕๖,๐๐๐

  มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์  

กระทรวงการ
อุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วจิัย
และนวัตกรรม 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

๒๗ โครงการโรงเรียนลูกพระดาบส อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  
กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 

๒๒,๙๘๐,๑๐๑ ๑๙,๓๓๐,๑๐๑ 

๒๘ โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สํานักงาน กปร. ๓๖,๘๐๐,๘๗๖.๕๕ ๓๖,๘๐๐,๘๗๖ 

๒๙ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษ 
(มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์) 

มูลนิธิทันตนวัตกรรม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

๔,๐๗๖,๐๐๐ ๔,๐๗๖,๐๐๐ 

๓๐ โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก จังหวัด
เชียงราย 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๙๘๗,๓๕๐ 

รวม
ทั้งสิ้น ๓๐  โครงการ  ๙๙๓,๕๑๘,๕๕๙.๔๕ ๘๓๙,๖๑๓,๕๓๘

 


